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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.

Hoje com 12 mil, fazenda do oeste paulista trabalha 
para chegar a 20 mil bovinos confinados até 2023 

Plano Safra: Sicredi coloca à disposição 
R$ 50,6 bilhões aos produtores rurais

pl
an
o

sicredi.com.br

Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis.
O contrato de crédito exige um bom planejamento. Verifique disponibilidade 
na sua cooperativa e se o crédito cabe no seu orçamento.

Tem coisas que são essenciais para o campo. 
A nossa parceria é uma delas.

Converse com 
o seu gerente.

2022/2023

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

 Localizada em Presidente 
Venceslau, no oeste paulis-
ta, a Fazenda Reunidas, da 
Agropecuária Pau D’Alho, 
é uma propriedade que ex-
pande suas atividades gra-
dativamente ao aderir às 
modernas tecnologias. “É 
impressionante o cresci-
mento da fazenda. Há três 
anos a capacidade estática 
era de 1.500 cabeças, no se-
gundo ano pulou para 7 mil 
e hoje já são 12 mil cabeças. A 
meta em 2023 é chegar a 20 
mil animais confi nados. Em 
apenas quatro anos, o salto 
será de quase 19 mil cabe-
ças”, destaca Raphael Poia-
ni, zootecnista e analista de 
mercado da Scot Consultoria. 

Ele integra o Confi na Brasil 
2022, que aconteceu de 20 a 
24 de junho, visitou 19 confi -
namentos distribuídos por 17 
cidades do interior paulista. 
A Reunidas usa a tecnologia 
como aliada e já adquiriu o 
RX 270 TechBull, da Casale, 
misturador de ração lança-
do na Agrishow 2022. O au-
mento de capacidade de lo-
tação de animais, a produção 
própria dos insumos para 

alimentação do gado nas fa-
zendas, a adoção de novas 
tecnologias e a preocupação 
com o bem-estar animal fo-
ram os principais destaques 
das visitas no Estado. 

Com o entendimento da 
importância da nutrição de 
qualidade dos animais para 
potencializar o ganho de 
peso do gado nos sistemas 
intensivos, pecuaristas do 
interior paulista investem na 
produção dos insumos para 
mitigar custos e controlar a 
qualidade do que é ofertado 
na dieta.

BEM-ESTAR ANIMAL  
Destacando o bem-estar 

animal como prioridade, um 
confi namento em Tarumã 
(SP) trabalha para manter 
a limpeza dos ambientes e 
oferecer insumos de maior 
qualidade para a dieta do 
gado confi nado. “A área co-
berta que comporta cerca de 
1.000 animais é higienizada 
semanalmente. Nos currais 
abertos, a faxina aconte-
ce a cada duas semanas. O 
confi namento investiu for-
temente em capacidade de 

Confinamentos do interior paulista investem em expansão e cuidado especial com nutrição e bem-estar animal, constata Confina Brasil

armazenamento dos grãos. 
Como não há extrema ne-
cessidade de compra, o con-
fi nador pode ir ao mercado 
em momentos estratégicos, 
usufruindo de valor mais 

em conta”, assinala Raphael 
Poiani.

A fazenda usa como base 
de nutrição o grão de milho 
úmido, que permite melhor 
absorção dos nutrientes pe-

los animais. A silagem é de 
produção própria, o que re-
duz o custo total da alimen-
tação. 

(Com informações
 da Texto Comunicação)

Jorge Guedes Vanderlei Gonçalves 

Fotos – Sicredi\Divulgação 

O Sicredi disponibili-
zará mais de R$ 50,6 bi-
lhões aos produtores ru-
rais brasileiros no Plano 
Safra 2022/2023. Trata-
-se de um aumento de 
33% em relação ao con-
cedido no ano-safra an-
terior e a projeção é que 
os recursos sejam dis-
ponibilizados em cerca 
de 272 mil operações. 
Desse total, a expecta-
tiva do Sicredi é dispo-
nibilizar R$ 27,6 bilhões 
para operações de cus-
teio, R$ 11,1 bilhões para 
investimentos e R$ 1,5 
bilhão para comerciali-
zação e industrialização. 
Além desses valores, a 
projeção de conceder R$ 
10,4 bilhões por meio de 
Cédulas de Produtor Ru-
ral (CPR).  O Sicredi é a 
segunda maior institui-
ção fi nanceira do Brasil 
em crédito rural. 

Saiba mais: 
www.norteagropecu-

ario.com.br

“Temos uma história 
secular de muita 

proximidade com o 
agronegócio. Nosso 

objetivo é estar sempre 
próximos aos produtores, 

conhecer de perto 
suas necessidades e 
peculiaridades em 

cada local, para assim 
podermos oferecer a nossa 

consultoria da maneira 
mais adequada possível 

para cada realidade”. 

Jorge Guedes, presidente 
da Sicredi Rio Paraná PR/SP

“Boa parte desse crescimento 
é resultante do aumento 

nos custos de produção das 
atividades agropecuárias. 

A nossa expectativa é gerar 
mais de 82 mil operações 

de crédito nos três estados. 
Já na regional da Sicredi Rio 
Paraná PR/SP, que abrange 

30 municípios, serão R$ 
240 milhões de recursos do 

Plano Safra, o que representa 
um crescimento de 35% em 

relação à safra passada.” 
Vanderlei Oliveira,

 diretor executivo da 
Sicredi Rio Paraná PR/SP


