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FAZENDA DON ARO RECEBE CERTIFICADO BPA – SELO OURO

A fazenda Don Aro, propriedade de Giocondo Vale, recebeu no último dia 26/09 o atestado de adequação pelo Programa de Boas Práticas Agropecuárias –
Bovinos de Corte (BPA), coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. A fazenda é a primeira a receber tal certificação no Estado
de Rondônia e segundo a EMBRAPA, no país só há 10 propriedades com o selo ouro BPA. É ainda a segunda do Norte a receber a classificação ouro, por

atender a 100% dos itens obrigatórios e 80% dos altamente recomendáveis pelo Programa, e a décima no Brasil nesta categoria. "Este resultado é fruto de um

trabalho diuturno, de anos. Nós acreditamos veementemente no trabalho que estamos realizando e temos orgulho de ter a Embrapa como parceira, uma

empresa que está sempre ao lado da melhoria do agronegócio", destaca o proprietário da Don Aro, Giocondo Vale. O atestado foi entregue pela Embrapa

Rondônia durante o dia de campo em pecuária de corte, realizado na fazenda no dia 26 de setembro.

A propriedade também é pioneira no estado em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), bem como ao Plano "Lixo Zero". Além da
tríplice lavagem de agrotóxicos, a propriedade realiza a coleta seletiva com o devido destino de cada grupo (em sintonia com a Lei 12305/2010) e está investindo
na recuperação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs), com duas mil mudas de espécies nativas, e ainda com o plantio de nove mil mudas de
castanheiras em outros locais da propriedade. "Somos prova de que é possível ter uma empresa agrícola e atuar de forma sustentável, sendo ecologicamente
correto, economicamente viável e socialmente justo", diz Giocondo.

De acordo com a coordenadora do Programa no estado e zootecnista da Embrapa Rondônia, Elisa Osmari, o ouro recebido pela propriedade mostra que a
sustentabilidade é o caminho e que o Programa BPA é uma visão de futuro para os produtores que aderirem às suas práticas. "Muitas ações exigidas pelo BPA
não são obrigatórias legalmente, mas em breve serão. Desta forma, o produtor pode se prevenir, evitando multas quanto às questões ambientais, problemas com
a legislação trabalhista, dificuldades de financiamentos por não adequação entre tantas outras. É importante ressaltar que Rondônia exporta carne para 31 países
e logo mais não haverá espaço para quem não tiver um produto de qualidade e adequado ao que se exige mundialmente. A não adequação dos produtores de
Rondônia pode implicar em um impacto negativo para a exportação de carne pelo estado e é preciso estar atento, olhar para frente e estar preparado", explica a
zootecnista.

Participaram do evento o secretário de estado da agricultura Evandro Padovani, secretário municipal de agricultura Leandro Junior Patrício, produtores rurais e
representantes de outros órgãos como INCRA, EMATER, IDARON entre outros.
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