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Queimada no Cerrado. Foto de arquivo ABr
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) entrou em estado de alerta por causa do período de
queimadas, que começou neste mês e que se intensificará em agosto e setembro. Somente
no dia 13/7 foram detectados 119 focos de incêndio no país, a maior parte no estado de Mato
Grosso (35 focos).
O ministério já começou a promover reuniões com os setores envolvidos no combate às
queimadas, como Forças Armadas, Força Nacional, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária
Federal (PRF), Defesa Civil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entre
outros. O objetivo é unificar as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais e
queimadas.
A PRF, por exemplo, vai intensificar a fiscalização nas estradas e distribuir folhetos aos
motoristas com alertas sobre os riscos de promover queimadas, acender fogueiras ou,
simplesmente, jogar pontas de cigarro acesas pela janela do carro. As áreas consideradas
críticas, no momento são os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a região da
Serra Geral do Tocantins.
Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), a umidade relativa do
ar já está abaixo de 30% em 15 estados, principalmente na Região Centro-Oeste, onde todos
enfrentam o período de estiagem. O Cptec informou que o ar deve se manter extremamente
seco até segunda-feira (18).
Reportagem da Agência Brasil, publicada pelo EcoDebate, 15/07/2011
[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde
que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário do Portal EcoDebate
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta clicar no
LINK e preencher o formulário de inscrição. O seu e-mail será incluído e você receberá uma
mensagem solicitando que confirme a inscrição.
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O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar
que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.
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