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26th agosto, 2013 Joelza Oliveira em Sem categoria 

 

Palestra sobre o Novo Código Florestal sendo ministrada pela engenheira da Gestão Ambiental 

Luana Anjos 

Foto: Gestão Ambiental BR-230/422/PA 
O DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, por meio da Gestão 

Ambiental participou neste último sábado (24), da 7ª FesCau de Pacajá, uma festa que 

acontece na Vila Nazaré, distrito de Pacajá, para destacar a cacauicultura, a segunda maior 

atividade econômica de Anapú e Pacajá, municípios às margens da Transamazônica (Rodovia 

BR-230) e que reúne produtores e entidades ligadas à agricultura da região. 

Ações educativas com abordagens e entrega de material institucional como folders, adesivos, 

press kit, cartilhas, calendários, todos contendo informações sobre o DNIT mediante o 

trabalho da Gestão Ambiental, foram distribuídos a todos que compareceram ao evento. 

O momento mais esperado foi apresentação da palestra que abordava o Novo Código Florestal 

Brasileiro ministrada pela Engenheira Agrônoma Luanna Anjos e a Bióloga Rayssa Dias, que 

mostrou as principais mudanças no Novo Código com relação à área de Reserva Legal, Área de 

Preservação Permanente (APP) e ao Programa de Regularização Ambiental. Vale lembrar que a 

palestra elaborada é direcionada especialmente para aos produtores rurais. O convite surgiu 

após a EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará, perceber que o 

novo Código Florestal, assunto tão polêmico, continuava a suscitar inúmeras dúvidas entre os 

produtores; foi então que a EMATER por meio da Gestão Ambiental BR-230/422/PA , realizou 

a palestra para os produtores rurais. A equipe da Gestão Ambiental ficou satisfeita com a 

receptividade. “Isso demonstra que os moradores do interior estão interessados em se 

adequar às questões ambientais”, avaliou a Engenheira Agrônoma Fabrícia Custódio. 
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Estande de divulgação do DNIT/Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/PA 

Foto: Gestão Ambiental BR-230/422/PA 
Segundo a EMATER, grande parte dos municípios tem áreas alteradas. “O CAR (Cadastro 

Ambiental Rural), é o primeiro passo para sabermos a real situação das propriedades rurais, e 

também a regulamentação ambiental, por isso abordar o Código Florestal é muito importante, 

além de ter sido uma demanda dos produtores interessados em obter mais informações sobre 

a legislação”, informou Rodrigo Fernandes técnico agropecuário da EMATER. 

Para a Engenheira Agrônoma Luanna Anjos, existem normas a serem cumpridas pelos 

produtores, como o CAR – Cadastro Ambiental Rural, um documento obrigatório e que 

permitirá a regularização de todas as propriedades. “O Cadastro Ambiental Rural é um 

importante instrumento, uma vez que é composto de vários indicadores que poderão ser 

atualizados, via internet, semestralmente, fornecendo um panorama real da situação de cada 

localidade”, argumentou.   Segundo Rayssa Dias, o reconhecimento da área consolidada e a 

implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) é a forma de regularizar a propriedade rural. 

Ela ressalta que o Código foi um grande ganho para sociedade brasileira. 

 “Saio muito satisfeita com a palestra, com a presença maciça e o grande interesse da 

população”, finalizou a Bióloga. 

 

Filhos de produtores rurais do município de Pacajá 

Foto: Gestão Ambiental BR-230/422/PA 
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O 7º FesCau é o maior evento agrícola do município de Pacajá e acontece todo ano no mês de 

Agosto na Vila Nazaré, distrito de Pacajá. O evento é realizado pela Associação dos Agricultores 

Familiares, com a parceria da EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Pará. A festa destaca a cacauicultura, segunda maior atividade econômica dos municípios de 

Anapú e Pacajá. 

Glícia Favacho 
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