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Com objetivo de melhorar a quali-
dade do rebanho, a rastreabilida-
de chega também a ovinocultu-

ra. Alagoas é o primeiro estado brasileiro
a implantar o Programa de Rastreabilida-
de de Ovinos permitindo que produtores e
consumidores tenham acesso a dados re-
ferentes a cada animal criado. Neste mês
de dezembro foi realizado no município de
Piranhas a identificação dos primeiros ani-
mais que farão parte do programa.

Durante uma ação com os ovinoculto-
res locais os animais receberam brincos
que possuem códigos de barras para uma
identificação precisa. Por meio desses có-
digos é possível identificar em cada ani-
mal referências sobre local de nascimen-
to, de criação, data de vacinação e de
abate, entre outras informações. Os da-
dos, que estarão contidos nos lotes adqui-
ridos pelos produtores de alimentos e re-

passados para os produtos, poderão ser
visualizados por qualquer pessoa com
acesso à internet.

Em outras regiões de Alagoas 200
produtores do Arranjo Produtivo Local
(APL) já aderiram ao programa, cadastran-
do cerca de nove mil animais. De acordo
com Henrique Soares, analista da Unidade
de Atendimento Coletivo Agronegócios do
Sebrae Alagoas, em breve o consumidor
conhecerá toda a cadeia produtiva do ali-
mento que estará consumindo. A previsão
é de que em dois anos esse processo seja
todo informatizado, e que, em vez de brin-
cos, sejam colocados chips nos animais, o
que permitirá uma identificação eletrônica
e mais celeridade ao processo. O analista
disse ainda que eles esperam identificar,
até esse período, 18 mil animais em todo
o Estado. 

O programa faz parte de uma parceria
entre governo de Alagoas, por meio da
Agência de Fomento Desenvolve, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),

Sebrae Alagoas e a Cooperativa de Agri-
cultores Familiares de Delmiro Gouveia
(Coofadel).

Conforme o zootecnista e coordenador
da cadeia produtiva de ovi-
nocaprinocultura do MT
Regional, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Agricultura
Familiar (Sedraf), Paulo de
Tarso, o atual quadro do se-
tor em Mato Grosso ainda não tem a ras-
treabilidade como algo a ser implantado
de imediato. Contudo, a longo prazo, para
um Estado que está em amplo desenvolvi-
mento da ovinocultura, os animais daqui
também serão rastreados. Isso porque no-
vos frigoríficos estão sendo planejados e
a necessidade de comercializar o produto
com outros estados será uma realidade.

O Programa de Desenvolvimento Re-
gional registrou a crescente participação
da carne ovina no mercado. Segundo Pau-
lo de Tarso, nos últimos três anos a ativi-

dade teve um crescimento superior a
27%. O que significa que o cordeiro caiu
no gosto popular. Dessa forma, para fo-
mentar a produção e incentivar a comer-
cialização de ovinos, a estratégia desen-
volvida para alavancar e fortalecer a ca-
deia produtiva da ovino-caprinocultura é
de trabalhar em equipe, por meio de par-
cerias com as cooperativas Coopernova,
Cooperagrepa, Cooperguarantã, Cooperu-
ni, empresas âncoras e Consórcios Inter-
municipais de Desenvolvimento Econômi-
co e Social.

Queijo

Asolicitação dos produtores de queijo artesanal de
Minas Gerais e demais regiões do Brasil foi

atendida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Desde sexta-feira, 16, a
produção de queijo artesanal está regulamentada pelo
ministério, com a publicação da Instrução Normativa nº
74, no Diário Oficial da União (DOU). A norma prevê a
possibilidade de maturação de queijos por período
inferior a 60 dias e define requisitos para sua
produção, garantindo a qualidade do produto e
atendendo aos aspectos de sanidade e saúde pública.

Workshop

Aprosoja promoveu em Cuiabá o
Workshop Estratégias 2012 com os
novos delegados eleitos para representar
a entidade no biênio 2012/13, cujo
objetivo foi ouvir os representantes da
entidade e alinhar a atuação para os
próximos anos. Os 140 delegados, entre
titulares e suplentes, tiveram a
oportunidade de conhecer melhor os
projetos da entidade.

Lançamento

Eliminar de vez todo e qualquer odor é
o objetivo do novo produto ecológico da
Petmais, o Neutrodor, linha composta por
eliminadores de odores biológicos. O
produto possui biotecnologia 100 vezes
mais potente que os eliminadores de
odores químicos e é composto por solução
de microorganismo que eliminam odores
de urinas e fezes de cães e gatos. Mais
informações no site www.petmais.net

Peixe

O Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa)
definiu um novo
regulamento técnico que
determina a identidade e
as características de
qualidade e requisitos que
devem apresentar as
conservas de peixes para
a sua comercialização
nacional e internacional.
A legislação está descrita
na Instrução Normativa
número 45, publicada na
última quarta-feira (14),
no Diário Oficial da União
(DOU). A regra não se
aplica a sardinhas, atuns
e bonitos ou outros
produtos contemplados
em regulamentos
específicos.

Indústria

No início deste mês,
Campo Verde passou a ter

mais uma indústrias de fios
de algodão. A nova unidade
ocupa uma área construída
de 4.500 metros quadrados

onde são processadas
mensalmente 1.200
toneladas de fios de

algodão, que seguirão
direto para as fábricas

têxteis de São Paulo,
Paraná e Santa Catarina,

gerando uma receita de R$
9 milhões. Isso representa
15% da produção dos 160

cooperados da Cooperfibra,
que plantam 70 mil

hectares de algodão, 140
mil de soja e 60 mil de

milho. O investimento total
foi de cerca de R$ 40

milhões.
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Ovinocultura também
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