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Tangará da Serra debate consequências de queimadas
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Será realizada nesta segunda-feira (16 de maio), na Comarca de Tangará da Serra (239km a
médio-norte de Cuiabá), a quarta audiência pública com o tema Queimadas e suas
conseqüências na saúde e no meio ambiente. A iniciativa faz parte do programa M ato Grosso
Unido contra as Queimadas e representa uma união de esforços entre diversas instituições do
Estado para combater as queimadas, uma das principais formas de destruição do meio
ambiente. A audiência pública está marcada para as 19 horas, no Centro Cultural de Tangará da
Serra.
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Audiências públicas sobre o tema já foram realizadas nas comarcas de Cuiabá (4 de maio),
Rondonópolis (9 de maio) e Sinop (12 de maio). No total, estão agendadas 12 audiências
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públicas até o final de junho, com o objetivo de conscientizar a comunidade acerca dos

Lotomania

problemas causados pelas queimadas à saúde e ao meio ambiente. O presidente do Tribunal de
Justiça de M ato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, conclamou todos os
juízes dessas 12 comarcas a concentrar esforços em prol da ação preventiva de educação
ambiental.
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No Centro de Eventos Dante de Oliveira, em Sinop, na última quinta-feira, o evento reuniu
cerca de 120 pessoas. Entre elas a juíza diretora do Foro de Sinop em substituição, Giovana
Pasqual de M ello, o prefeito Juarez Costa, o presidente da Câmara, M auro Garcia, a promotora
de Justiça Audrey Ility, o secretário de Estado de M eio Ambiente, Alexander M aia, o secretário
municipal de M eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Rodrigues, e o secretário
municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, Júlio César Timóteo Dias.
Ao final dos debates, a administração municipal de Sinop se comprometeu a reduzir em 65% o
número de focos de queimadas detectados em 2010, que foi de 447. Ainda serão realizadas
audiências nas comarcas de Juara, Juína, Aripuanã, Alta Floresta, Guarantã do Norte, São Félix
do Araguaia, Canarana e Cáceres.

Últimas notícias
06:51 - Alemanha ajuda a mediar negociações entre EUA e Taleban
05:25 - Kleber corneta diretoria por faixa especial de capitão
04:06 - M arina cobra veto de Dilma à reforma do Código Florestal
02:39 - Com operação própria, Harley amplia investimentos no Brasil
01:18 - Ataque a base naval deixa ao menos quatro mortos no Paquistão
23:44 - M archa da M aconha reúne cerca de 2 mil pessoas no Recife
22:37 - Pato sofre lesão no ombro e está fora da Copa América, diz M ilan
21:33 - Reunião Pública discute implantação da Avenida Parque do Barbado
20:27 - Por Copa das Confederações, SP planeja conversa com Teixeira
19:10 - M ulher saudita é presa por desafiar proibição de dirigir
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