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Agricultores de Pilão Arcado e Utinga recebem certificados do Cadastro
Ambiental Rural
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Neste sábado, em Pilão Arcado, foram entregues 1.280 cadastros. Na sexta-feira, Rui Costa
entregou 577 certificados aos agricultores de Utinga.

O Governo do Estado vem avançando na política de regularização ambiental por meio do Cadastro
Ambiental (CAR) na Bahia. E os agricultores familiares, com propriedades de até quatro módulos
fiscais, das cidades de Pilão Arcado, na região norte do estado, e de Utinga, localizado na Chapada
Diamantina, foram beneficiados com a certificação gratuita no CAR, graças a parceria com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e recursos do Fundo da Amazônia.
Neste sábado, dia 10, o governador Rui Costa entregou 1.280 cadastros, com investimento de R$
138 mil, em Pilão Arcado, cidade que fica norte do estado. A entrega no município de Utinga,
localizado na região da Chapada Diamantina, aconteceu na sexta-feira, onde foram entregues 577
cadastros que beneficiará os agricultores familiares da cidade, com um investimento de R$ 44 mil.
“Além de valorizar o imóvel rural, o cadastro ambiental possibilita ao agricultor familiar acessar
créditos agrícolas em instituições bancárias”, explicou Rui Costa.
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma ferramenta pilar da política de regularização ambiental no
Brasil, e foi instituído como registro público eletrônico de âmbito nacional, para todos os imóveis
rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, com o objetivo
de compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico
e combate ao desmatamento.
No âmbito do Estado da Bahia, o governo vem ampliando o CAR, por meio do Cadastro Estadual
Florestal de Imóveis Rurais (Cefir), incluindo mais informações para auxiliar a fiscalização e
regularização ambiental em território baiano. A complementação do cadastro ambiental realizado
pelo Cefir é realizado pela Sema e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em
parceria com prefeituras e sindicatos.
Tanto na cidade de Pilão Arcado e de Utinga, o governador Rui Costa fez entregas e assinou ordem
de serviços na área de infraestrutura, desenvolvimento rural, saúde e segurança pública.

Os agricultores familiares da cidade de Pilão Arcado, Terezinha Borges e Aldir da Gama, com seus
respectivos certificados do Cadastro Ambientl Rural.

http://www.meioambiente.ba.gov.br

19/10/2018 15:16:24 - 1

