Incra cria assentamento para
373
familías
em
Novo
Progresso
Incra oficializa e cria assentamentos para 373 famílias de
sem-terra no “Terra Nossa”.
Area incial de (99.346.666)- noventa e nove mil hectares
trezentos e quarenta e seis ares , foi reduziada para 9.672
( nove mil hectares seisentos e setenta e dois ares).
Áreas que pertenciam a fazendas foram invadidas em meados de
2006 e de lá para cá houve uma batalha jurídica entre
proprietários e Incra, somente agora após quase 10 anos com
acordo entre as partes, as terras foram doadas ao Incra para
serem usadas dentro do processo de Reforma Agrária no estado.
A portaria que oficializa e cria os assentamentos rurais
“Terra Nossa” buy fluoxetine online , buy fluoxetine , buy
fluoxetine australia. street value of prozac hcl 40 mg for
dogs prozac day 3 purchase online cost cvs. buy prozac , no
município de Novo Progresso e Altamira, foi assinada e
publicada nesta segunda-feira (16) no diário oficial da união.
O assentamento vai abrigar 373 famílias de agricultores rurais
sem-terra. As áreas que pertenciam às fazendas foram liberadas
após acordo entre as partes (pecuaristas) e repassadas para o
Incra, que determinou para o processo de Reforma Agrária na
região.
Lembrando que o projeto inicial seria para assentar mais de
mil famílias, em épocas anteriores houve manifesto por parte
dos sem terras, que fecharam a rodovia e prenderam agentes do
Incra no assentamento em busca de uma solução. Somente agora
com este acordo foi possível oficiaizarl o assentamento.

A partir de agora vem a fase de regularização dos assentados
em RB e a partir desta data o assentamento esta apto a receber
recursos do MDA.
O assentamento vai ser administrado pela Superintendência
Regional do INCRA de Santarém.
Por: Redação Jornal Folha do Progresso
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