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Proibição das queimadas em MT não entra em vigor por falta de
assinatura
Decreto que oficializaria o período proibitivo não foi assinado pelo governador.
A previsão era de que a proibição começasse nesta sexta-feira.
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O período de proibição das queimadas em Mato Grosso, que nesse ano deveria ser o mais longo da história, não deve começar no dia previsto. Isso
porque o decreto que oficializaria o período proibitivo não foi assinado a tempo pelo governador do estado, Silval Barbosa, que viajou para a Rússia.
A previsão era de que a proibição das queimadas começasse nesta sexta-feira (1).
O governador viajou na tarde de ontem (30), e quem comanda o Executivo de Mato Grosso é o vice-governador Francisco Daltro.
De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), não se sabe o motivo de o decreto não ter sido assinado para entrar em vigor na
data prevista, mas que o governador em exercício pode assinar o documento que está na Casa Civil.
saiba mais
Proibição às queimadas em MT pode ser a mais longa da história
Mato Grosso deve adiantar proibição das queimadas, diz secretário
Ainda de acordo com a Secom, o documento será encaminhado nas próximas horas para o vice-governador, porém, não há garantia de que o decreto
seja assinado ainda hoje. De qualquer maneira, a decisão só teria validade a partir da próxima segunda-feira (4), quando for publicada no Diário
Oficial.
Proibição
Nos últimos anos, o período proibitivo durava de 15 de julho a 15 de setembro, mas diferente dos anos anteriores, a proibição começaria mais cedo,
já no dia 1º de julho e terminaria no dia 30 de outubro, com 45 dias a mais que o previsto.
Os números explicam a medida. Segundo dados da Sema, nos últimos quatro anos, as queimadas começaram com toda força já no mês de julho e se
estenderam até o mês de outubro. Só em 2010, durante o proibitivo, foram registrados mais de 200 mil focos de queimadas no estado.
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