2011-05-23

Procurador-geral de Justiça participa de…
Quem som os

Expediente

Fale Conosco

Segunda-feira, 23 de maio de 2011

Cuiabá-MT

editorias

buscar

em Todo o Site

rss

Ok

twitter

picantes

Notícias / Meio Ambiente

Agronegócios

Atração internacional

Brasil

Prato feito

Carros & Motos
Cidades
Ciência & Saúde
Coluna do Auro Ida
Coluna do Mario
Marques
Copa 2014
Cultura
Do Internauta
Economia
Educação
Esportes

Imprimir

Enviar para um Amigo

-A

+A

Inabilidade fatal

09/05/2011 - 10:14

Procurador-geral de Justiça participa de audiência
pública para discutir consequências das queimadas
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Da Assessoria

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, participará, nesta segunda-feira (09.05), da
audiência pública com o tema 'As consequências das queimadas para a saúde e o meio ambiente',
no município de Rondonópolis. O evento é promovido pelo Ministério Público Estadual (MPE), Poder
Judiciário e governo do Estado. A audiência, que terá início às 19h, ocorrerá no auditório do Centro
Integrado de Ensino (CIE). A iniciativa conta com o apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE),
Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e Assembleia Legislativa.
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No Ministério Público, a audiência conta com o envolvimento das Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente e da Cidadania. A mobilização da sociedade sobre as consequências das
queimadas faz parte do programa integrado “Mato Grosso Unido Contra as Queimadas”.
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O objetivo do referido programa é fortalecer as ações de prevenção às queimadas e aos incêndios
florestais em Mato Grosso de forma integrada, participativa e ordenada. A meta é atuar em todos os
municípios do Estado, com ações preventivas voltadas para a orientação e sensibilização da
população sobre as queimadas, com a realização de campanhas educacionais e audiências
públicas.
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Além de Rondonópolis, serão realizadas audiências públicas em Sinop, Tangará da Serra, Juara,
Juína, Aripuanã, Alta Floresta, Guarantã do Norte, São Félix do Araguaia, Canarana e Cáceres. Após
a fase preventiva, serão iniciadas as ações de cunho repressivo, visando a aplicação de penas aos
responsáveis pela prática de queimadas.
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No ano passado, o Estado de Mato Grosso apresentou 260 mil focos de calor. A fumaça oriunda das
queimadas contribuiu para a elevação dos índices de doenças respiratórias e de concentração de
poluentes.
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