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G estores de secretarias 
e órgãos ambientais 
executores do pro-

grama “Territórios Susten-
táveis” estarão amanhã no 
município de São Félix do 
Xingu para iniciar a segun-
da etapa dos trabalhos de 
sensibilização dos produ-
tores rurais da região. As 
equipes técnicas do TS fa-
rão visitas às propriedades 
rurais localizadas em Tu-
cumã, município vizinho, 
além das capacitações de 
técnicos para atendimento 
aos produtores rurais para 
a inscrição do Cadastro Am-
biental Rural (CAR), fun-
damental para quem quer 
regularizar a documentação 
da propriedade e participar 
do projeto do TS.

O “Territórios Sustentá-
veis” é voltado para os muni-
cípios de São Félix do Xingu, 
Tucumã, Ourilândia do Nor-
te e Água Azul do Norte, área 
denominada TS PA-279. São 
destinadas 674 vagas para 
adesão ao Programa nesta 
etapa inicial. Os selecionados 
receberão apoio do governo 
do Estado por meio de servi-
ços voltados ao núcleo fami-
liar dos imóveis. O programa 
faz parte do Plano Estadual 
Amazônia Agora, que tem o 
objetivo de promover o de-
senvolvimento sustentável no 
campo, por meio de uma es-

tratégia que alia o crescimen-
to econômico à preservação 
da floresta.

“A estratégia do Pará não 
é só de repressão ao desma-
tamento, mas também um 
processo de indução das ati-
vidades produtivas vocacio-
nadas do Estado, para que 
melhorem as técnicas, a atu-
ação e, também de regulari-
zação ambiental e fundiária. 
Nós esperamos que essa seja 
a virada de chave do Pará, 
para uma economia susten-
tável”, explica o secretário de 
Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, Mauro O’de 
Almeida.

PassO a PassO
Para que as propriedades 

se insiram no “Territórios 
Sustentáveis”, o produtor 
deverá efetivar sua inscrição 
no site da Semas, nas uni-
dades locais da Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Estado do Pará 
(Emater-PA) ou da Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Estado do Pará (Adepará). 
Para isso, precisa apresen-
tar os documentos pessoais 
como identidade, CPF, caso 
seja pessoa jurídica, precisa 
informar o CNPJ da proprie-
dade. Todas as inscrições, 
sejam elas de pessoa física 
ou jurídica, precisa apre-
sentar o Cadastro Ambien-

Gestores definem metas
MAIS DE 280 PRODUTORES JÁ SE INSCREVERAM NO PROGRAMA DO GOVERNO DO PARÁ, QUE PROMOVE DESENVOLVIMENTO

“TerriTórios susTenTáveis”

  Equipes do “Territórios Sustentáveis” também farão visitas às propriedades rurais no município de Tucumã
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A adesão permitirá o início 
das ações de fomento para o 
aumento da produtividade 
por meio de assistência téc-
nica, extensão rural, gestão 
da propriedade e inovação 
tecnológica para o cam-
po; gerar trabalho e renda 
a partir da valorização dos 
produtos e subprodutos da 
sociobiodiversidade amazô-
nica; promover o ordenamen-
to territorial e a regularização 
ambiental, como incentivo ao 
desenvolvimento sustentável 
e a cultura de paz no campo; 
e realizar ações para a prote-
ção e manutenção dos ecos-
sistemas, paisagens naturais 
e ciclos hidrológicos, além de 
reduzir as emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE).

Os produtores que estão 
adequados ou buscando ade-

quação às boas práticas socio-
ambientais serão direcionados 
às seguintes iniciativas: As-
sistência técnica e assessoria 
contínua prestada pelos agen-
tes de extensão rural e atuação 
territorial nas propriedades; 
Diagnóstico socioeconômico 
da propriedade, a fim de pla-
nejar, junto ao produtor, me-
todologias para aumento de 
produtividade e melhoria dos 
seus índices socioeconômicos; 
Capacitação multidisciplinar 
dos atores que compõem a go-
vernança local, de acordo com 
as necessidades e demandas; 
Acesso às linhas de crédito e 
seguro rural; rastreabilida-
de da produção; certificação 
dos produtos; acesso diferen-
ciado a mercados; acesso a 
programas de preferência de 
compra; Fortalecimento dos 

instrumentos de atuação das 
associações e cooperativas; In-
centivo às metodologias dife-
renciadas, individuais e coleti-
vas, para recuperação de áreas 
degradadas ou alteradas, in-
clusive em Reserva Legal (RL) 
e Área de Preservação Perma-
nente (APP), economicamente 
viáveis e rentáveis.

Na primeira etapa de sen-
sibilização, os gestores das 
secretarias e órgãos estadu-
ais que compõem o grupo de 
trabalho do TS, capacitaram 
os técnicos para fazer as ins-
crições e visitaram proprie-
dades rurais, para sensibi-
lizar os produtores rurais e 
incentivar a participação no 
programa. Mais de 280 pro-
dutores já estão inscritos e os 
dados passam pela análise da 
comissão técnica integrada.

Produtores receberão acompanhamento técnico

tal Rural da propriedade e 
se tiver algum processo de 
regularização fundiária em 
andamento, é necessário 
informar o número. A ins-
crição passa por uma análi-
se para adesão ao programa 
e o interessado recebe por 
e-mail ou pelo telefone essa 
confirmação.

Importante ressaltar que, 
mesmo aqueles produtores 
rurais que têm alguma pen-
dência documental, podem 
fazer a inscrição, já que a 
regularização ambiental e 

fundiária, fazem parte do 
atendimento prestado pelo 
programa que passa a ana-
lisar em caráter prioritário 
esses processos, garantindo 
agilidade e eficiência.


