
 REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL 

DA OPERAÇÃO ARCO VERDE 
EMBRAPA, 01 de junho de 2010  

 

 

Encaminhamentos: 

 

1. Sistema de Monitoramento: necessidade dos órgãos participantes fornecerem as informações 

demandas pelo SIPAM, sendo que aqueles que não detalharam suas ações devem fazê-lo 

para permitir o correto acompanhamento dos compromissos assumidos nos Mutirões Arco 

Verde Terra Legal;  

 

2. Compromissos em Lábrea e Novo Progresso: os baixos níveis de informação e de 

implementação das ações devem receber atenção especial dos dirigentes dos órgãos em 

função dos eventos que serão realizados nesses municípios. No dia 22 de junho haverá a 

visita do Presidente Lula em Novo Progresso – PA e em Lábrea haverá a reunião com os 

governos estaduais e municipais nos dias 28 e 29 de junho;  

 

3. Atividades produtivas em Marabá: Constatou-se o baixo índice de implementação das ações 

propostas para esse município, sendo que o MAPA e o INCRA deverão articular uma 

reunião proximamente para dar continuidade aos levantamentos e articulações entre os 

governos. Os pontos focais são Tom – MAPA e Vinícius – INCRA;  

 

4. Municípios emblemáticos: Foram definidos municípios prioritários e seus pontos focais: 

Marabá – Tom e Vinícius, Tailândia – Marco Antônio/MDA,  

Paragominas – Paulo Guilherme,  

Juina – Paulo Guilherme,  

Confresa – Vinícius,  

Lábrea – Paulo Maier/Icmbio e  

Machadinho do Oeste – César Oliveira/Incra.  

Os pontos focais devem apresentar até a próxima semana uma proposta metodológica para 

abordar a estratégia de desenvolvimento sustentável com as lideranças locais, semelhante ao 

que foi feito em Marabá. Além destes municípios prioritários serão detalhadas as seguintes 

alternativas produtivas com a maior incidências nos municípios emblemáticos, com os 

respectivos responsáveis: SAF – Embrapa, ILPF e Boas Práticas – MAPA, Manejo Florestal 

– SFB e Pesca e Aquicultura – MPA. Estes órgãos também deverão apresentar suas 

propostas metodológicas até a próxima semana.  

 

5. Assuntos Gerais: Será verificada a possibilidade de realizar uma vídeo-conferência com os 

prefeitos por meio do sistema de comunicação instalado pelo SIPAM nesses municípios. O 

Terra Legal realizar evento convidando os prefeitos junto a Feira da Agricultura Familiar, 

em Brasília no dia 17 de junho.  


