Cotas de Reserva Ambiental é tema de encontro do GTPS
Evento do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável será realizado na próxima terçafeira e coloca em pauta os títulos representativos para a obrigação da Reserva Legal

Na próxima terça-feira, 25 de março, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) irá
realizar um workshop sobre as Cotas de Reserva Ambiental (CRAs). O objetivo do evento é
aprofundar o debate sobre as oportunidades e os desafios para as CRAs como ferramenta de
promoção da sustentabilidade na pecuária nacional. Segundo informações da BVRio (Bolsa
Verde do Rio de Janeiro), as CRAs são títulos representativos de cobertura vegetal que podem
ser usados para cumprir a obrigação de Reserva Legal em outra propriedade. Ou seja, A
legislação florestal possibilita que a obrigação de Reserva Legal seja cumprida por meio dessas
cotas.
O evento contará com a participação de representantes do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), Ministério da Fazenda, BVRio, Instituto Centro de Vida (ICV) e Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDES), além de outras instituições. E os debates envolverão tanto a
questão financeira quanto as oportunidades e dificuldades no campo.
Esta é a segunda reunião do GTPS para discutir o assunto. “A primeira foi interna, na CIEF Comissão de Incentivos Econômicos e Financeiros, para nivelamento de conhecimentos. E, a
partir dela, surgiu a ideia de ampliar o debate com todos os associados do GTPS”, explica
Francisco Beduschi Neto, analista de Política e Economia Agropecuária do ICV, associado e
coordenador da CIEF do GTPS.
O evento é voltado para convidados associados e observadores do GTPS, além de
representantes do governo federal, especialistas no tema e representantes das partes
interessadas que farão parte das mesas redondas de discussão. A partir das apresentações e
discussões o GTPS irá produzir um documento que sirva a dois propósitos: esclarecer o tema e
propor sugestões para minimizar os gargalos encontrados para a efetiva utilização da CRA na
promoção da sustentabilidade para a pecuária.
Serviço:
Workshop de Cotas de Reserva Ambiental
Data: 25 de março de 2014
Horário: das 9 às 18 horas
Local: Auditório do Banco do Brasil (Avenida Paulista, 2163, São Paulo-SP)
Sobre o GTPS

O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) foi criado no final de 2007 e
formalmente constituído em junho de 2009. É formado por representantes de diferentes
segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil, entre eles indústrias,
organizações do setor, produtores e associações, varejistas, fornecedores de insumos, bancos,
organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. O objetivo do GT é
debater e formular, de maneira transparente, princípios, práticas e padrões comuns a serem
adotados pelo setor, que contribuam para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável,
socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Mais informações sobre
o GTPS estão disponíveis no site www.pecuariasustentavel.org.br. Acompanhe também pelo
twitter, em @gtps_brasil, e pelo Facebook, em www.facebook.com/gtpsbrasil.
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