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O ICV produziu e compartilhou com a
Sema/MT um relatório listando os principais
pontos de atenção e recomendações, como
contribuição
às
etapas
do
CAR.

.

ICV e Sema/MT fazem intercâmbio
sobre análise do CAR
No final de novembro, o ICV e a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente (Sema/MT)
realizaram um intercâmbio técnico sobre o
Cadastro Ambiental Rural (CAR). O encontro
buscou nivelar as informações sobre a análise
do CAR e esclarecer dúvidas sobre pendências
nos cadastros, visando alcançar melhores
resultados na validação. A atividade faz parte
das iniciativas da
força-tarefa para
implementação do Código Florestal nos
municípios. O engenheiro florestal do ICV,
Weslei Butturi, destacou a importância
intercâmbio
entre
as
instituições.
do
Esse tipo de intercâmbio é chave para
entender as dificuldades na análise e quais
pendências estão ocorrendo com mais
frequência nos cadastros. Ajuda também a
identificar pontos importantes que muitos
técnicos desconhecem ou não têm clareza,
como por exemplo, a obrigatoriedade de
reposição florestal e as áreas de preservação
permanente (APP) de reservatórios artificiais.

Produzir nota técnica que esclareça
melhor a documentação exigida, as
alterações e
especificidades na
interpretação da legislação, como por
exemplo, sobre a reposição florestal e
APP de reservatórios artificiais;
Disponibilizar informações sobre os
principais
erros
e
pendências
encontrados na análise e propor
melhorias na retificação/ elaboração
dos cadastros;
Aumentar a padronização nas
análises, fomentando a funcionalidade
“perguntas
e
respostas”
no módulo de análise do Simcar e
reforçando o uso do Procedimento
Operacional
Padrão
(POP)

webinário
Em novembro aconteceu o seminário
online que discutiu a regularização ambiental dos assentamentos da reforma
agrária em Mato Grosso. O webinário
contou com palestras do ICV, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra/MT) e da Sema do Acre
contando as experiências desse estado.
Você
pode
conferir
no
link:
https://www.youtube.com/watch?v=OYb7648nAsM

ICV e Prefeituras Entregam Recibos do CAR a Agricultores Familiares
Nos dias 16 e 17 de novembro e 15 de dezembro foram entregues 410 recibos de retificação
dos projetos do CAR nos municípios de Carlinda, Paranaíta e Alta Floresta. A iniciativa é uma
parceria entre o ICV, Sema/MT e prefeituras dos três municípios com o objetivo de retificar o
CAR de imóveis rurais da agricultura familiar no Sistema mato-grossense de Cadastro
Ambiental Rural (SIMCAR), contribuindo com a implementação do Código Florestal.
Os eventos de entrega nos três municípios tiveram a participação das prefeituras e seus
técnicos, produtores rurais e do ICV. Em Carlinda, a prefeita Carmelinda Leal destacou a
importância de parcerias como essa, “que trazem benefícios para a produção
sustentável da agricultura familiar no município, com ações no chão.”

