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Começam as discussões sobre as queimadas em Mato Grosso

Estado é o que mais queimou em 2011, diz Inpe.

Objetivo é pensar em ações para conter focos na época de seca.

Do G1 MT

imprimir

Para conter as queimadas nos próximos meses que serão de seca em Mato Grosso, a Secretaria Estadual do Meio Ambienta (Sema) começou a

planejar em reuniões os trabalhos que serão executados. Além das audiências públicas para orientar a população, na sexta-feira (13) será realizada

em Cuiabá a primeira reunião com os representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e prefeitos dos municípios inseridos na Operação

Arco Verde (OAV). O evento será no auditório Pantanal, da Sema, na capital.

Vinte prefeitos e representantes devem comparecer para as discussões. O evento terá dois momentos diferentes. Na parte da manhã será realizada

uma reunião da Comissão Executiva do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) com a

comissão do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimada de Mato Grosso (PPCDQ-MT). Nessa reunião serão

apresentados os dados de desmatamento do Deter (Inpe) para o Estado e serão definidas ainda as estratégias de atuação para 2011, entre outros.

No período da tarde será realizada uma agenda com os prefeitos e representantes dos municípios.

Operação Arco Verde

Em 2009, o Governo Federal deu início a Operação Arco Verde, idealizada no âmbito do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). A OAV foi criada para planejar e desenvolver políticas públicas e ações econômicas de forma

integrada, fazendo a ocupação racional do território e o uso sustentável dos recursos naturais em 43 municípios responsáveis por 55% do

desmatamento na Amazônia.

O secretário de Estado do Meio Ambiente, Alexander Torres Maia destacou a importância da Operação Arco Verde para a Amazônia Legal. “Além

de contribuir diretamente para reduzir o desmatamento na região, contribuirá para o crescimento econômico com distribuição de renda e

sustentabilidade ambiental da região, ampliando e fortalecendo a participação da sociedade nessas políticas”, concluiu.

Dados queimadas

Em 2011, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que Mato Grosso é o estado brasileiro com maior número de

focos de queimadas em 2011. O estado registrou 3.826 focos do dia 1º de janeiro ao dia 12 de maio deste ano. Logo atrás de Mato Groso ficaram os

estados da Bahia (2.521) e de Alagoas (2.085), conforme o Inpe.

Links Patrocinados

Peixe Urbano: Cadastre-se

Cadastre-se em 5 Seg e Receba Todo Dia Ofertas de 50-90% de Desconto!
PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se

Link  http://glo.bo/jqY9Xo
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