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Aripuanã: Audiência pública debaterá as queimadas e suas consequências
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Audiência pública debaterá as queimadas e suas consequências na saúde e no meio
ambiente
O Ministério, Poder Judiciário e o Governo do Estado d Mato Grosso realizará audiência
públic a com o tema: “Queimadas e suas consequências na saúde e no meio ambiente”, uma
campanha “Mato Grosso Unido Contra as Queimadas”.
O objetivo do programa é fortalecer as ações de prevenção às queimadas e aos incêndios
florestais de forma integrada participativa e ordenada. Entre as metas estabelecidas está a
atuaç ão em 100% dos munic ípios do Estado na orientação e de sensibilizaç ão ambiental e
responsabilização dos agentes quanto a problemática das queimadas por meio de audiências
públic as e campanhas educ acionais, no período de março a outubro de 2011 a 2013.
Segundo o governador, “temos que nos orgulhar do alto índice de crescimento de Mato
Grosso, mas é preciso que esse desenvolvimento ocorra de forma sustentável, sem destruir
o meio ambiente”, conforme publicado no site do TCE.
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De acordo com o promotor de Justiça Francisco Gomes Souza Jr, somente em Aripuanã em
2010 houve em torno de 2.500 focos de queimadas, trazendo vários reflexos negativos a
todo população tanto em problemas ambientais como na saúde principalmente respiratórios,
gerando assim gastos ao poder público. “Essa audiência pública tem como sensibilizar a
população para que unidos juntamente com as demais instituições possam diminuir o
quantativo de focos de queimadas em nossa região e minimizar os prejuízos ao meio
ambiente e também a saúde da população”, ressaltou o promotor.
As audiências públicas serão realizadas até o final do mês de junho nos municípios de
Rondonópolis (09.05), Sinop (12.05), Tangará da Serra (16.05), Juara (23.05), Juína
(24.05), Aripuanã (25.05), Alta Floresta (07.06), Guarantã do Norte (08.06), São Félix do
Araguaia (14.06), Canarana (16.06) e Cáceres (21.06).
Em Aripuanã dia: 25 de maio
Horário: 19 horas
Local: Centro de Educação Continuada Dardanelos
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