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AGRICULTURA
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ABAVAR visita secretario estadual do meio
ambiente Bruno Covas
No dia 11 de março o Secretário Estadual do Meio
Ambiente Bruno Covas,
recebeu em seu gabinete o
secretário da ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA-ABAVAR, HelvioIssao Fukuda Gunzi, acompanhados do Consultor
Jurídico da entidade Dr.
Sileno Fogaça e das advogadas Dra. Monica Fogaça e Dra. AGNES RUMIKO FUKUDA GUNZI.
A reunião foi agendada
por intermédio do Deputado Estadual André do
Prado-PR, um dos idealizadores do Iº SIMPÓSIO
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
BANANICULTURA NO
VALE DO RIBEIRA.
Na oportunidade fora entregue convite para a Secretária do Meio Ambiente, na pessoa do Sr. Bruno Covas para participar
do evento acima, que será
realizado no dia 29 de
Maio deste ano, o que
prontamente agradeceu e

informou que esta Secretaria se fará presente neste evento.
Propôs o Secretário Bruno Covas, convidar a Secretária da Agricultura,
Monica Bergamaschi,
para que em conjunto possam realizar no Vale do
Ribeira uma palestra explicativa a respeito do Cadastro Ambiental RuralCAR, para todos os produtores rurais, em especial os bananicultores.
O representante da ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE
DO RIBEIRA-ABAVAR,
secretário HélvioGunzi,

prontamenteaceitou a sugestão e disse que aguardaria retorno a respeito da
data da vinda dos Secretários do Meio Ambiente
e da Agricultura.
Fora apresentado pelos
Drs. Sileno Fogaça e Mônica Fogaça um panorama a respeito da situação
ambiental no Vale do Ribeira, que tanto preocupam os bananicultores,
principalmente a respeito
do Programa de Regularização Ambiental-PRA.
Informou o Secretário
Bruno Covas, que ainda
não existe formulado o
Programa de Regulariza-

Iº Simpósio de desenvolvimento
sustentável da bananicultura no
Vale do Ribeira
O simpósio de desenvolvimento sustentável da bananicultura no Vale do Ribeira será realizado na cidade
de Registro no dia 29 de
Maio deste ano.
No evento acima será discutido e debatidos temas ligados a novos mercados
para a bananicultura, comércio, legislação e meio
| CMYK

ambiente.
Serão convidados todos os
deputados Estaduais que
tiveram votos na última eleição, prefeitos, vereadores e
demais membros participantes da cadeia produtiva da
banana no Vale do Ribeira
e Litoral Sul.
O objetivo do evento é
formular um documento

com as principais reivindicações dos bananicultores para serem enviados
aos órgãos competentes e
criar na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo uma bancada paulista da bananicultura,
com o objetivo de defender os interesses dos bananicultores.

ção Ambiental-PRA no
Estado de São Paulo,
que isto só será possível após a conclusão do
Cadastro Ambiental Rural-CAR no Estado.
Afirmou também que
nada será realizado na
região que venham prejudicar os produtores
rurais, principalmente
os bananicultores no
Vale do Ribeira sem diálogo com estes.

PNEUS NOVOS
BRIDGESTONE
FIRESTONE para Caminhões
TEMOS AINDA: CORDAS, CINTAS COM CATRACA, EQUALISADOR DE
PRESSÃO (CAT´S AYE - olho de gato), DESFORCIMENTROS (multiplicador de
força para sacar parafusos de roda) e acessórios para RODOAR.
SERVIÇOS: REFORMAS DE PNEUS (BORRACHAS BANDAG) PARA
CAMINHÕES, ONIBUS, CAMIONTES, TRATORES E MAQUINAS.
TRUCK CENTER: Alinhamento, Balanceamento, Desempeno de Eixo e Posto de
Molas.
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