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Conheça o projeto

Foto: Entrega dos recibos de inscrição no SIMCAR no município de Carlinda - MT

O Instituto Centro de Vida (ICV), a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente (Sema/MT) e as prefeituras de Alta
Floresta, Carlinda e Paranaíta estão promovendo uma
força-tarefa para implementação do Código Florestal.

#ComoFaz
1) Mobilização: os
produtores e produtoras
rurais são incentivados a
procurarem a Secretaria
de Agricultura e/ou Meio
Ambiente do município
para a retificação de seu
Cadastro Ambiental Rural
(CAR). Na Secretaria são
realizados o atendimento
e o recolhimento da
documentação.
2) Retificação/
elaboração:
a equipe técnica faz a
retificação e envio dos
cadastros no SIMCAR.

A iniciativa busca apoiar a implementação do Sistema
Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR),
contribuindo nas etapas de retificação, análise e validação
dos cadastros de imóveis rurais, bem como no
3) Analise e validação:
acompanhamento da recuperação das áreas degradadas.
a Sema faz a análise do
A meta é validar todos os cadastros nos três municípios até
CAR e disponibiliza
informações sobre o
o final de 2018. Os agricultores e agricultoras familiares são
o público prioritário dessa iniciativa e representam cerca de andamento da validação.
90% dos imóveis rurais nesses municípios.
4) Intercâmbio:
A força-tarefa significa um passo importante em direção a
a interação entre a
uma produção agropecuária livre de desmatamento e
equipe
técnica
e
a
Sema
comprometida com a recuperação de seus passivos
gera uma troca e
ambientais. A regularização ambiental dos imóveis rurais
nivelamento de
contribui não só para a conservação dos recursos naturais,
informações, o que
mas também para a manutenção das condições ambientais amplia a qualidade dos
necessárias para a produção do campo.
cadastros e garante
Um de seus objetivos é servir como um piloto, gerando melhores resultados na
validação.
aprendizados que possam ser incorporados e
replicados em outros municípios de Mato Grosso.

As forças-tarefas em números

