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 Dal´Bosco quer informações sobre queimadas
Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
apontam que Mato Grosso é o estado brasileiro com maior número
de focos de queimadas em 2011.
 

O vice-presidente da Comissão
de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Recursos Minerais,
deputado Dilmar Daĺ Bosco
(DEM), encaminhou à
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema), um
requerimento pedindo
informações sobre o
monitoramento de queimadas
em Mato Grosso em 2010.

Ao apresentar o requerimento,
ele justifica que no site da Sema consta informações sobre os relatórios dos
anos de 2008 e 2009, mas o de 2010 não está disponível. “No site não consta,
ainda, informações sobre o plano de ações para 2011. É preciso saber o que
está sendo feito para coibir as queimadas em todo o Estado. As autoridades
precisam estar alertas, porque já estamos entrando no período da seca”,
observou Daĺ Bosco.

Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que
Mato Grosso é o estado brasileiro com maior número de focos de queimadas
em 2011. O estado registrou 3.826 focos do dia 1º de janeiro ao dia 12 de
maio deste ano. Logo atrás, ficaram os estados da Bahia (2.521) e de Alagoas
(2.085).

De 2005 a 2010, o Mato Grosso gastou R$ 94,3 milhões em tratamento de
doenças respiratórias causadas pelas queimadas. Em Cuiabá, no ano passado,
foram registrados 1.628 focos de calor. As informações estão do site da
Sema.

As duas ações solicitadas pelo deputado são: o relatório de monitoramento de
queimadas do ano de 2010. Segundo Daĺ Bosco, no site eletrônico da Sema
constar apenas informações dos anos de 2008 e 2009. A outra pede
informações sobre as ações que estão sendo desenvolvidas à prevenção e ao
controle de incêndios florestais, em 2011.
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