
Papel da CT-RURAL na Gestão Ambiental no 
concernente a Água e Floresta.



Papel da CT-RURAL
• Levamos através de informações  em nossas reuniões a importância 

do Projeto de Recuperação de  Matas Ciliares – em vistas da nossa 
participação na reunião efetuada em 28/09/2009 (NAPA) Bragança 
Paulista.

• PARABENIZAMOS OS TRABALHOS QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS
– Como exemplo, o beija-flor, apagando incêndio na floresta. Sendo assim, cada 

gesto de forma solitária pode parecer pequeno, mas com parcerias se tornam 
grandes atitudes.

• Frizamos que:
– PARTICIPAR NÃO É FICAR INERTE, mas sim, desafiar novos rumos para 

recompormos a natureza que desgastamos, sem medo de vir a ser aplaudido 
ou vaiado. Temos que recompor essa natureza,  sob pena do sacrifício ficar 
para nossos queridos e amados filhos, pois a eles pertencem o futuro do 
mundo.



Propostas Efetuadas:
• Divulgar a importância do associativismo e cooperativismo –

valorizando a agricultura familiar e microbacias hidrográficas.

• Rediscutir os valores a serem pagos pelos serviços ambientais 
para referidos projetos implantados (Mata Ciliar), levando-se 
em consideração custo/benefício, incluindo aí também os 
problemas de vigilância da área preservada.

• Para isso, pesquisar possibilidades de se criar um seguro para 
proteger a propriedade de alguns sinistros que possam ocorrer, 
não penalizando assim o produtor rural a recompor às suas 
expensas.



Discussão de valores para pagamentos por 
serviços Ambientais

• Para realização de projetos junto aos pequenos e médios produtores 
rurais que serão implantados somente ate o próximo ano.
– Como incentivo, estamos realizando no dia 17 dezembro próximo no sindicato 

rural de Indaiatuba, reuniões conjuntas das câmaras técnica de uso e 
conservação da água no meio rural e recursos naturais, visando o inicio da 
discussão de valores e ações (propostas)  para pagamento aos prestadores de 
serviços ambientais.

• É DE SUMA IMPORTANCIA, POIS, SE A REMUNERAÇÃO FOR 
ADEQUADA TODO PRODUTOR RURAL IRÁ PARTICIPAR DE 
REFERIDOS PROGRAMAS.

• Assim não ficará restrito somente projetos para microbacias. Esse 
incentivo possibilitará muitos produtores aderirem no aumento e 
conservação de suas matas ciliares, em especial o Estado de São 
Paulo.



Valor à Vida 

• É importante destacar que não só o produtor 
rural mesmo recebendo os incentivos, mas toda 
a comunidade urbana (incluindo industrias e o 
meio financeiro).

• Para isso é necessário mudança de 
comportamento, objetivando a participação 
efetiva de toda a comunidade nesse projeto, pois 
só assim vamos devolver, ainda a longo prazo, 
parte da recomposição das perdas da natureza.



Produtor Brasileiro x Mundo Exterior

• O incentivo proposto visa também proteger os 
produtores rurais brasileiros em relação ao mundo 
exterior. Pois, o mundo inteiro polui  e não deve ser 
somente de inteira responsabilidade dos produtores 
rurais em despoluí-lo.

– Vaidade e vida.

• Exemplos recentes: Estados Unidos e China maiores 
poluidores do mundo não se interessam, não se 
preocupam, e não demonstram interesse na 
recomposição da natureza, estão preocupados sim com a 
vaidade humana (riqueza). E a vida, como fica?



Meu recado...

• POR FAVOR:
Vamos investir na RECOMPOSIÇÃO DA 
NATUREZA, como investimos em planos de 
saúde, pois, NATUREZA É VIDA.   

João Primo Baraldi

Coordenador da CT-RURAL

dos comitês de bacias PCJ.



OBRIGADO!


