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Sinop: projeto de combate às queimadas será lançado em junho
Fonte: Só Notícias/Bianca C. Zancanaro

Deve ser la nçado na prim eira sem ana de junho o projeto P arank a, elaborado pela Secretaria Municipal
de Me io Am bie nte , que aux iliará no co m bate às queim ada s. A inform açã o é do secre tário de Meio
Am biente, R ogério R odrigues. Essa sem ana, deve inicia r o pro cesso licitatório pa ra a com pra do s
equipam entos. O repa sse de R$ 440 m il, do Ministério do Meio Am biente com co ntrapartida da
prefeitura , já está disponível.
O s equipam entos que se rão usado s no com ba te serão um trator esteira , um a cam inhone te 4x 4, dua s
m otos, aba fadore s, pulverizadores costais, ca m inhões pipas e quipados com co njunto anti-incêndio co m
sinalizadore s "giroflex " fix os, contratação de 15 briga distas, entre outros.
Desde o início do pe ríodo de seca a secreta ria já de tectou por m e io das im agens de sa télite do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 43 focos de calor nas á rea s rurais do m unicípio. Essa sem ana
fiscais da se cretaria esta rão visita ndo as áreas e m ulta ndo em m il unida des de referê ncia (UR ), no
valor de R $ 1.720, po r he ctare, os pro prietário que foram notificados pa ra fazerem a lim pe za e nã o a
fizera m .
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