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Sema e Inema realizam capacitação do CEFIR para gestores municipais do
Litoral Sul
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Com a capacitação, os municípios terão maior autonomia para realização do cadastro

O secretário estadual do Meio Ambiente (Sema), João Carlos Oliveira, participou, na tarde desta
sexta-feira (12), do encerramento do curso de Capacitação do Cadastro Estadual de Imóveis
Florestais Rurais (Cefir), para gestores municipais do Território de Identidade do Litoral Sul,
realizado de 8 a 12 de julho pela Sema e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(Inema).
Durante toda a semana, 34 gestores, que representam os 26 municípios que compõem o Território
de Identidade do Litoral Sul, conheceram todas as ferramentas e informações necessárias para o
correto cadastramento dos imóveis rurais no Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIA).
“A nossa proposta é dar autonomia aos municípios para a realização do CEFIR e, com isso, ampliar
o cadastro dos imóveis rurais do estado no SEIA, respeitando a responsabilidade compartilhada
entre Estado, Municípios e União, prevista no Código Florestal Brasileiro”, afirmou o secretário João
Carlos, acrescentando ainda que o curso será levado para outros territórios, garantindo aos
produtores rurais segurança para concessão de crédito agrícola, e dando aos órgãos ambientais
uma ferramenta com informações robustas para uma melhor gestão ambiental.
O curso foi ministrado pela assessora técnica da Sema, Ludmila Araújo, e pelos técnicos do Inema,
João Carlos Barros e João Luís Amorim, com informações conceituais sobre o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), CEFIR, Programa de Regularização Ambiental (PRA), noções de cartografia básica,
GPS, topologia, e inserção de dados no sistema SEIA, entre outras.
Os municípios que compõem o Território de Identidade Litoral Sul são: Almadina, Arataca, Aurelino
Leal, Barro Preto, Buararema, Camacan, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus,
Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil,
Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca.
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