Incra
entrega
DAP
assentamento Terra Nossa

no

(Foto:Divulgação Nova Vitoria)- O Incra de Santarém entregou
mais 19 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) no assentamento
Terra Nossa.
A parceria entre o SR 30 e
Associação dos Produtores e
Produtoras Rurais Nova Vitoria (APRNV) do Assentamento Terra
Nossa vem viabilizando aos assentados, as DAP foram entregues
no ultimo dia 17 na sede da entidade no PDS Terra Nossa.
A presidente da Associação anunciou também a liberação de mais
10 casas para os assentados. Márcia que lidera a entidade,
informou a Jornal Folha do Progresso que tudo isto esta sendo
possível porque houve agilidade do atual Superintendente do
Incra “Raimundo Guilherme Pereira Feitosa” que não mediu
esforços para atender o pedido dos assentados. A energia
elétrica do programa luz para todos também já é uma conquista
, o projeto aguarda liberação da SEMAS [ Licença Ambiental ]
para executar a obra.
Leia Também:Associação Nova Vitoria comunica Assentados do
Terra Nossa para visita do INCRA
Segundo o superintendente substituto da autarquia, Raimundo
Guilherme Pereira Feitosa, a DAP é o documento que garante o
acesso a créditos para investimento no lote. “O documento
poderá gerar um incremento para a economia do município.
A DAP permite o acesso aos créditos do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no valor de
até R$ 25 mil reais por família para serem investidos na
estruturação do lote e inclusão produtiva das famílias.

Para a presidente da Associação dos Produtores e Produtoras
Rurais Nova Vitoria (APRNV) do Assentamento Terra Nossa,
Márcia , o documento é fruto de muita luta e será importante
para o assentamento, aumentando a produção de leite, milho,
feijão e mandioca.

A representante do assentamento Terra Nossa , Maria
Márcia E. de Melo , agradeceu empenho de todos.
“Agradecemos ao Incra, que tem nos recebido e dado apoio
e contribuíram para tudo isso que está acontecendo, com
a entrega de documentos muito importantes para o
assentamento”.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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