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Luta contra o fogo
Decreto do governador em exercício Francisco Daltro estabelece que o
período proibitivo das queimadas autorizadas em Mato Grosso será de
primeiro deste mês a 15 de outubro. O decreto que normatiza a decisão será
publicado no Diário Oficial, na segunda-feira (4), com data retroativa ao início
do ciclo determinado.
O governo de Mato Grosso adota há alguns anos a prática de suspender o uso
controlado do fogo entre 15 de julho e 15 de outubro, mas em caso de forte
adversidade climática esse período é ampliado em 15 dias, como ora
acontece.
Em maio o governador Silval Barbosa lançou o programa “Mato Grosso Unido
contra as Queimadas”, que objetiva reduzi-las em 65% no comparativo com o
ano anterior, quando foram detectados 265 mil focos de calor no Estado. Esse
programa é executado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)
em parceria com o Ministério Público Estadual, Incra e outras instituições
estaduais e federais.
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Mesmo que alcance o objetivo a que se propõe Mato Grosso conviverá com
92.750 focos de calor no período proibitivo, número esse preocupante e
revelador da insistência de proprietários rurais em desrespeitar a legislação,
mesmo sabedores que são passíveis de multas, outras sanções legais e de
serem processados.
A suspensão definida por Francisco Daltro leva em conta o posicionamento do
Comitê de Gestão do Fogo se estende ao longo do período climático mais
crítico, quando a estiagem prolongada, ventos fortes e baixa umidade relativa
do ar criam condições favoráveis à propagação das chamas. Registros
históricos reforçam a necessidade da proibição do fogo nesta época, mas
ainda assim ele acontece por duas razões: queimadas feitas por proprietários
rurais e usineiros.

18:04 Reunião define
estratégias para
monitorar o período
de chuvas em Mato
Grosso
17:31 Projeto 'Pais' será
implantado em Mato
Grosso impulsionando
a agroecologia
17:19 Projeto implantará
complexo educativo
para prevenção
terciária de
dependentes químicos
16:45 Melhorar e ampliar os
programas sociais são
metas da secretária
Roseli Barbosa
16:33 MT assegura redução
do ICMS para micro e
pequenas empresas

Anúncios Google
Meio Ambiente
Cuiabá Jornal
Casas Rurais
Incêndios
Hotel Cuiaba

16:16 Com publicação de
Decreto, AGE passa a
atuar como
controladoria
16:12 Unemat divulga hoje
lista dos convocados
para o Exame Físico
do CFO

Proprietários rurais teimam em usar o fogo para a chamada limpeza de
pastagem e nas roças de coivaras; esse costume, arraigado, coloca em risco
as áreas vizinhas e o meio ambiente como um todo, porque as chamas
arrastadas pelo vento são lançadas muito além dos aceiros provocando
incêndios florestais.
Durante o período proibitivo usineiros recebem autorização especial para a
queima de canaviais colhidos manualmente por trabalhadores sazonais. Boa
parte da cana mato-grossense destinada às usinas de álcool e açúcar é
colhida mecanicamente, o que dispensa a queima, mas existem extensas
lavouras canavieiras que são reservadas para o corte manual em nome da
geração do chamado emprego social.
Não há registros de incêndios florestais causados pelo uso do fogo em
canaviais, mas a queima dessas grandes lavouras é nociva ao meio ambiente
e contribui para os elevados índices anuais de queimadas detectados pelos
satélites a serviço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) no
período proibitivo.
Que os proprietários e trabalhadores rurais entendam a relevância do decreto
em vigor, pois depende basicamente deles para que Mato Grosso apague de
vez a ideia do uso do fogo.
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Comentários Deixe aqui sua opinião sobre esse assunto
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