
7

Nota
segunda-feira, 1º de setembro de 2014      Correio rural

Manual virtual 
de boas práticas
Para facilitar o processo de di-
vulgação e capacitação de pro-
dutores e seus funcionários, a 
Embrapa Gado de Corte dis-
ponibiliza, a partir deste mês, 
o Manual Digital de Boas Práti-
cas Agropecuárias. O conteúdo 
foi adaptado para o cenário vir-
tual, prevalecendo, entretanto, 
as temáticas trabalhadas pelo 
programa – gestão da proprie-
dade, função social do imóvel, 
gestão dos recursos humanos, 
gestão ambiental, instalações, 
manejo pré-abate, bem-estar 
animal, pastagens, suplemen-
tação alimentar, identificação 
animal, controle sanitário e 
manejo reprodutivo. 

“Em formato assincrônico, 

no qual o usuário não precisa 
estar conectado, simultanea-
mente, e sem a necessidade 
de um tutor, o manual será 
em módulos para facilitar o 
entendimento. Os temas po-
derão ser acessados individu-
almente, facilitando a busca 
pelas informações. Haverá 
ainda um ‘avatar’ para esti-
mular o contato com legen-
das e áudio”, conta Luiz An-
tonio Dias Leal, analista de 
comunicação da Embrapa, 
responsável pela atividade. 
Além disso, o grupo dispo-
nibilizará o material em CD-
ROM para as fazendas cadas-
tradas e com dificuldades em 
acesso à rede.

bons tratos com os animais resultam em ganhos de rendimento

arquivo/gerson de oliveira

10 ANOS DE 
BOAS PRÁTICAS
Em 2015, o Programa de Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA) 
– Bovinos de Corte da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
e parceiros completa dez anos 
e o exercício de desenvolver e 
promover a implantação das 
boas práticas nas propriedades 
rurais da cadeia produtiva da 
pecuária de corte inseriu novos 
conceitos à rotina do produtor. 
O BPA buscou adequar o campo 
às tecnologias e à utilização de 
práticas de produção com foco 
na eficiência produtiva e na sus-
tentabilidade, palavras de peso 
no setor agrícola.

 
NOVA FERRAMENTA
O coordenador-geral do BPA 
e pesquisador da Embrapa, 
Ezequiel Rodrigues do Valle, 
acredita e confia na nova fer-
ramenta e na sua importân-

cia para a cadeia produtiva. 
Ela estará disponível na pá-
gina eletrônica do programa 
(http://cloud.cnpgc.embra-
pa.br/bpa/), gratuitamente, 
“aos interessados em conhe-
cer os processos, que devem 
ser priorizados para garantir 
ao mercado consumidor a 
oferta de alimentos seguros, 
provenientes de sistemas 

de produção sustentáveis”.
Os conceitos BPA também 

deram suporte à elaboração 
da Série Qualidade e Seguran-
ça Alimentar/Carne Bovina do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai). 
Valle participou como consul-
tor técnico na construção das 
cartilhas para diversos elos das 
cadeias do agronegócio.

Já é organizado mais um Cur-
so de Melhoramento de Gado 
de Corte – Geneplus. O evento 
é promovido anualmente pela 
Embrapa Gado de Corte e, nes-
te ano, está programado para 
acontecer no período de 7 a 10 
do mês de outubro. Apoiam o 
evento a Fundapam, a UEMS, a 
UFMS e a Universidade Católica 
Dom Bosco.
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Uma mostra de produtos da 
agricultura familiar brasileira 
foi exposta na Expoalimenta-
ria, uma das maiores feiras de 
alimentos da América Latina. O 
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário proporcionou a agricul-
tores familiares a oportunidade 
de expor seus produtos e pros-
pectar novos negócios. O evento 
foi em Lima, no Peru.

A Cooperativa Agrícola Sul-Ma-
to-Grossense (Copasul) em par-
ceria com a Embrapa promove 
o 12º Simpósio da Soja, no dia 
9, na Câmara Municipal de Na-
viraí, com o objetivo de realizar 
palestras técnicas, de mercado e 
clima para produtores, técnicos 
e estudantes, proporcionando 
assim o desenvolvimento técni-
co da região.

Nesta segunda-feira, dia 1º, 
no Sindicato Rural de Campo 
Grande, a partir das 19 ho-
ras, o pagamento do  Imposto 
Territorial Rural (ITR) vai ser 
debatido. O enfoque principal 
será o ITR diante do advento 
da municipalização. Neuro 
Bulhões de Almeida e Enio 
Bianchi Godoy serão os pales-
trantes. A entrada é gratuita 
para todos.

Índice apurado pela Fiems/OCB 
mostra que confiança no setor do 
agro, incluindo os elos da cadeia 
produtiva antes (indústria de insu-
mos), dentro (produção agropecu-
ária) e depois da porteira da fazen-
da (indústria de alimentos), teve 
uma forte queda de 10,9 pontos 
no segundo trimestre de 2014, em 
relação ao trimestre anterior, pas-
sando de 102,7 para 91,8 pontos. 
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Cooperativas sul-mato-gros-
senses prometem uma gran-
de jornada cívica de diversão, 
lazer e de voluntariado para 
o Dia C – Dia de Cooperar. Já 
estão programadas atividades 
para Campo Grande, Doura-
dos, Nova Andradina, São Ga-
briel do Oeste e Naviraí, para 
o dia 6 de setembro. É uma 
iniciativa do Sistema OCB e 
conta com apoio da OCB/MS.

O Conselho Monetário Nacional 
reabriu o prazo para a forma-
lização das renegociações das 
operações rurais de custeio e in-
vestimento que estavam em situ-
ação de inadimplência em 30 de 
dezembro de 2011. Isso ocorreu 
porque, até então, não havia defi-
nição sobre como as partes em ne-
gociação pagariam os honorários 
advocatícios e as custas judiciais e 
se isso poderia ser financiado.

Padrões de sementes, forma 
de implantação de forrageiras, 
novas espécies e visita à Vitrine 
Tecnológica da Embrapa Agro-
pecuária Oeste com apresenta-
ção de cultivares. Esses temas 
serão aprofundados no Dia de 
Campo Integração Lavoura-
Pecuária, em 4 de setembro, a 
partir das 7h30min com encer-
ramento às 11h30min, na Em-
brapa de Dourados.


