
Sem qualquer relação hierárquica entre os Estados de Goiás e Mato Grosso;

Estabelecimento e fortalecimento de uma rede de colaboração para melhor

gestão dos recursos econômicos e financeiros disponíveis para o Programa;

Orientado por linhas de reporte;

Instância de tomada decisão (Conselho Deliberativo):

Cada Estado manterá um núcleo operacional (Científico, Técnico e de

Administração) que trabalhará em cooperação e apoio ao Estado parceiro.

Características:

Conselho Deliberativo: 

Única Instância de tomada de decisão, compartilhada pelos Estados de Goiás e

Mato Grosso;

Constituído por seis membros, sendo três de cada Estado; 

Será paritário, composto por 3 representantes de cada Estado, contemplando

representantes do Governo de Estado, da Secretaria de Meio Ambiente e da

Sociedade. 

Indicação dos membros de  prerrogativa do Governador.

O Conselho Deliberativo poderá criar:

Um Conselho Fiscal: Instância que visará garantir a integridade financeira e

a boa gestão administrativa do Projeto;

Grupo de observadores, com poder de voz durante as reuniões do

Conselho Deliberativo, contudo sem direito a voto

COMPOSIÇÃO PARITÁRIA

Estado de Goiás - 3: SEMAD - SGG - Sociedade
Estado do Mato Grosso - SEMA - Casa Civil - Sociedade

Legenda:
Processos de start

Processos contínuos

Definir arquitetura de
captação de recursos e

fundamentos
Elaborar regimento Nomear conselho fiscal

Instituir grupo de
observadores

Validar lote 1
Elaborar critério de

seleção de escretório

Validar lotes Aprovar planos anuais Aprovar relatórios anuais
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Concedido aos proprietários de imóveis rurais que
acolherem o projeto e demonstrarem promover os
cuidados e ações necessárias à manutenção e
monitoramento das atividades de recuperação
ambiental realizadas;

As propriedades rurais são as grandes estrelas do
Programa Juntos Pelo Araguaia, uma vez que é lá
que tudo acontece

Redes de Governança do Juntos pelo Araguaia

Constituída de forma a garantir que o poder público opere como fomentador do
projeto mas sua execução seja, sempre que possível, relacionada entre
instituições privadas, para que se ganhe agilidade e eficiência na implementação
do projeto.

A governança estabelecida e proposta no Projeto Executivo do Programa Juntos
pelo Araguaia envolverá o poder público num Conselho Superior com caráter de
supervisão e chancela oficial do Programa Juntos pelo Araguaia.

Painel Governamental: Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR)  - Goiás - Mato Grosso.

Faça parte do Juntos pelo Araguaia, o maior Programa de revitalização de Bacias
Hidrográficas do Brasil, que tem como marca a inovação em Restauração Florestal,
Conservação de Solo e engajamento Social Integrado para a revitalização da Bacia
Hidrográfica do Alto Rio Araguaia.

Na primeira fase, o Programa Juntos pelo Araguaia, irá se concentrar em 10.0000
hectares na área conhecida como Bacia do Alto Araguaia, que apresenta um
enorme potencial para produção agropecuária. Serão 16 municípios em Goiás e 12
municípios em Mato Grosso.

Com esse potencial agropecuário, torna-se primordial o manejo correto das áreas
produtivas, em que a água e o solo são elementos fundamentais para manutenção
e possível expansão das atividades.

Sem a disponibilidade da água, a indústria agropecuária de toda a região estará
comprometida.

PROGRAMA JUNTOS PELO ARAGUAIA

COMO SER PARTE DO PROGRAMA JUNTOS PELO ARAGUAIA?

Conheças as várias formas de participar do Programa Juntos pelo Araguaia,
bem como os Selos correspondentes, aos quais os participantes farão jus,
conforme regulamentação a ser publicada, em breve. 

Os Selos abaixo descritos serão chancelados pelo Governo Federal,
Governo do Estado de Goiás e Governo do Estado do Mato Grosso.

Selo Amigo do Araguaia



Para se credenciar como Instituição Executora você precisará: 

Apresentar proposta de credenciamento, conforme edital  que será lançado
em breve pelo Governo do Estado de Goiás.
Atender os requisitos do Edital de Credenciamento, demonstrando, por
exemplo, capacidade técnica executiva e experiência necessária para
realização das atividades que envolvem o Programa Juntos pelo Araguaia.

O que acontece após o credenciamento?

A carteira de Instituições Credenciadas será mantida pública para que os
potenciais patrocinadores possam buscar, dentre os credenciados, aqueles
que possam receber os aportes financeiros para fins de execução do projeto
específico.

As Instituições Executoras credenciadas poderão apresentar propostas
específicas para execução da recuperação de áreas definidas por meio de
lotes específicos, definidos a partir do Mapa de Áreas Prioritárias do Programa. 

Como serão definidos os Lotes do Programa Juntos pelo Araguaia? 

Para fins de implementação do Programa, por meio de projetos específicos,
serão definidos lotes, por localidade e área, dentro da área de abrangência do
Programa. Esses lotes, definidos em primeira etapa pelo Governo do Estado de
Goiás e posteriormente pelo Escritório Executivo do Programa, detalhando
escopo e área de alcance, considerando a Metodologia de Definição de Áreas
Prioritárias para Recuperação Ambiental do Programa Juntos pelo Araguaia.

Os lotes serão definidos por área de abrangência, sendo estabelecidos no
mínimo três opções:

200 (duzentos) hectares: as Instituições Executoras credenciadas para esta
área de abrangência estarão aptas para execução de lotes de até 300
(trezentos) hectares ou menos;
500 (quinhentos) hectares: as Instituições Executoras credenciadas para
esta área de abrangência estarão aptos para execução de lotes de até 650
(seiscentos e cinquenta) hectares ou menos;
1000 (mil) hectares: as Instituições Executoras credenciadas para esta área
de abrangência estarão aptos para execução de lotes de até 1.300 (um mil
e trezentos) hectares ou menos;
2000 (dois mil) hectares: as Instituições Executoras credenciadas para esta
área de abrangência estarão aptos para execução de lotes de até 2.600
(dois mil e seiscentos) hectares ou menos.

Quais as funções de uma Instituição Executora?

Sensibilizar, mobilizar e engajar proprietários e produtores rurais para ações de
restauração florestal em áreas de preservação permanente e áreas de recarga
hídrica, viabilizando a adequação ao CAR-PRA;
Elaborar e implantar projetos de recomposição da vegetação nativa e
conservação de solo e água em propriedades rurais na bacia do Alto Rio
Araguaia;
Restaurar mananciais que contribuem para o abastecimento público visando ao
aumento da disponibilidade hídrica;
Executar o monitoramento e a manutenção de áreas restauradas no sentido de
configurar a efetividade das intervenções ambientais realizadas no território da
bacia do Alto Rio Araguaia. 

Por que se tornar uma Instituição Executora?

O Selo de Instituição Executora do Projeto Juntos pelo Araguaia, chancelado
pelo Governo do Estado de Goiás, poderá abrir novas oportunidades às
instituições credenciadas.

Se Restauração Florestal e Conservação do Solo não fazem parte de seu rol de
atuação, você pode ser um dos patrocinadores do sucesso desse programa. O
selo será concedido às instituições ou pessoas físicas que efetuarem
patrocínio financeiro à execução do projeto, seja por meio de doação ou
financiamento, poderá ser de:

A Instituição Manifestará formalmente o interesse, informando o valor e o
local/Lote.
Secretaria de Estado, por meio do escritório de projetos, faz a gestão de
executores credenciados e lotes do projeto;
Empresa contrata diretamente o executor credenciado pela Secretaria de
Estado;
Painel de monitoramento governamental acompanha a execução do projeto;
Empresa receberá  o selo de patrocinadora do Projeto, concedido pelo
MDR/Governo Federal, Secretaria de Estado de Goiás e do Mato Grosso

Para saber mais fique ligado nos nossos canais de comunicação.

Selo Instituição Executora

Selo de Patrocinador: 

Diamante Ouro Prata Bronze

Como vai funcionar o patrocínio?

Concedido a instituições ou pessoas físicas que
financiarem o projeto em razão do cumprimento
de obrigações de quaisquer naturezas junto a
órgãos ambientais ou outras instituições de
natureza pública;

Selo de Partícipe:

Concedido às instituições que, após o
credenciamento, forem selecionadas e
executarem a contento os projetos de
recuperação de áreas degradadas e de
recomposição de vegetação nativa no âmbito
das propriedades rurais, conforme a metodologia
do projeto executivo do Programa Juntos pelo
Araguaia;

Selo Notável Benfeitor do Araguaia

Concedido a pessoas físicas ou jurídicas que
prestarem colaboração, apoio efetivo ou
participação, considerados essenciais para o
sucesso do projeto, em qualquer de suas
etapas, desde a sua concepção;



Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável do Cerrado. 

O Centro de Desenvolvimento  Florestal Sustentável do Cerrado, será
implantado no Município de Piranhas, Notável Benfeitor do Araguaia, pela
Instituição Executora,  Instituto Espinhaço, sendo a Anglo American a Instituição

Patrocinadora.

O Centro irá produzir mudas nativas do Cerrado em larga escala e com alta
tecnologia, as quais serão utilizadas pelos 16 municípios que terão suas bacias
revitalizadas. O primeiro imóvel a ser certificado como Amigo do Araguaia é a
Fazenda Buriti Alto, que receberá as ações iniciais do programa.

Assim, o município de Piranhas-GO passará a integrar uma vitrine de possibilidades
para os investidores dos setores públicos e privados, pois entrará para o rol de
municípios que empreendem economicamente, gerando emprego e renda para
região, fomentando o desenvolvimento técnico científico na região.

PROJETO DEMONSTRATIVO:

ARAGUAIA: A VIDA QUE PULSA NO CORAÇÃO DO BRASIL


