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A  SFS – Boas Práticas Agropecuárias Ltda, é uma empresa privada, que trabalha com 

assistência técnica para produção agroecológica e orgânica animal há 10 anos, junto a 

produtores rurais nos Estados de São Paulo e Paraná/Brasil. 

Atualmente, além da produção de ovos, na região metropolitana de Curitiba/PR e de 

leite orgânico na Associação Antiga Fazenda Conceição, em Lorena/SP, produzindo os laticínios 

da Marca Oikos – Fazenda Conceição Alimentos 

(http://www.antigafazenda.com.br/alimentos/produtos-organicos.html), desenvolvemos o 

projeto “Alimento X Comida – o Xis da Questão” de educação para o Bem-estar animal e 

consumo sustentável, junto à escolas de diferentes cidades  e extratos sociais, nos estados de 

São Paulo e Paraná, visando veicular aos professoares e alunos, informações sobre as cadeias 

de produção de alimentos de origem animal, bem como sobre os conceitos de bem-estar dos 

animais de produção. 

 

 Tomando o quesito de biodiversidade contemplado nas Politicas de Salvaguardas do 

Banco Mundial, onde considera-se a operacionalização das disposições relativas a 

fornecedores primários e serviços do ecossistema, especialmente em situação de baixa 

capacidade, identificamos o público que trabalhamos e as atividades produtivas que 

desempenham. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), embora a soma das áreas dos pequenos estabelecimentos represente apenas 

30,31% do total das areas de produção agropecuária no Brasil; os pequenos estabelecimentos 

responderam por 84,36% das pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários. 

  Considerando que os manejos visando o bem-estar dos animais podem requerer uma força 

de trabalho maior,  este contingente de pequenos produtores teria mais oportunidades de 

geração de renda.Muitos pequenos agricultores já praticam a produção animal segundo 

protocolos de boas práticas da indústria internacional. Com apoio adequado (investimento e 

fomento), a promoção de normas de bem-estar dos animais pode dar a esses agricultores uma 

vantagem de mercado e agregação de valor a seus produtos. 

Sendo assim, consideramos primordial que: 

 
1. Todos os investimentos e projetos que envolvam o uso de animais devem seguir as 

normas básicas de bem-estar animal; 
 

2. O termo "bem-estar animal" deve ser mencionado explicitamente no texto da Política 
de Salvaguardas; 
 

3.  As Cinco Liberdades para o bem-estar de animais de produção deve ser mencionado 
explicitamente no texto da Política de Salvaguardas. 
 

 

Curitiba, 15 de março de 2016. 

 


