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O senador Zequinha Mari-
nho (PSC-PA) vai presidir no 
próximo biênio (2019-2020) a 
Comissão Mista Permanen-
te de Mudanças Climáticas 
(CMMV). O paraense supe-
rou por um voto de diferença 
o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), que também 
concorreu ao comando da co-
missão em votação realizada 
no fim da tarde de ontem. O 
colegiado foi reativado pelo 
Congresso Nacional como 
resposta ao problema do des-
matamento ilegal na Ama-
zônia e suas consequências 
para o meio ambiente, e surge 
como espaço que irá centrali-
zar o debate sobre o futuro da 
Amazônia, além de acompa-
nhar, monitorar e fiscalizar 
as ações do governo nesta di-
reção. Ela será composta por 
11 senadores, 11 deputados e 
11 suplentes.

Para o senador, é funda-
mental propor um modelo de 

desenvolvimento sustentável 
para a região que associe a 
preservação com a produção 
local. “É muito difícil termos 
efetividade no debate sem 
necessariamente passar pela 
discussão do desenvolvimen-
to sustentável”, alertou o se-
nador que citou os planos de 
desenvolvimento sustentável 
para regiões da Amazônia. 
“Em 2006, o governo apresen-
tou o Plano de Desenvolvi-
mento Territorial Sustentável 
do Arquipélago do Marajó. 
Este documento trazia 68 
ações prioritárias, mas tudo 
não passou de uma peça de 
ficção. Sem o governo como 
indutor do desenvolvimento, 
a região patina em níveis de 
subdesenvolvimento, com o 
pior IDH do Brasil e do mun-
do. O cidadão que padece 
com essa miséria toda dificil-
mente terá a consciência para 
preservar o meio ambiente”, 
justificou.

Pará assume a Comissão 
de Mudanças Climáticas

D ois acampamentos 
clandestinos instala-
dos dentro da Área de 

Proteção Ambiental Triunfo 
do Xingu, localizada entre 
os municípios de Altamira 
e São Félix do Xingu, foram 
destruídos nesta terça-feira. 
Os alojamentos, construídos 
de maneira improvisada com 
troncos, folhas e lonas plásti-
cas, eram utilizados por ma-
deireiros que agiam dentro 
da floresta extraindo  madeira 
de forma ilegal. Para não se-
rem encontrados, os madei-
reiros bloquearam a estrada 
com árvores e fugiram assim 
que ouviram a aproximação 
das equipes de fiscalização 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade (Semas), do Batalhão 
de Polícia Ambiental (BPA) e 
do Ibama (Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Natu-
rais Renováveis). 

Iniciada no último domin-
go, a operação desarticulou 
11 acampamentos clandesti-
nos usados por madeireiros 
que faziam a derrubada de 
árvores de maneira ilegal. Fo-
ram apreendidos quatro tra-
tores do tipo escavadeira, seis 

armas de fogo, 14 motosserras 
e 19 motocicletas. A operação 
continua na região. 

O fiscal Marco Oliveira 
conta que as equipes segui-
ram por caminhos de difícil 
acesso até encontrar os alo-
jamentos e que o encontro só 
foi possível devido ao monito-
ramento. “Os acampamentos 
ficam dentro da área de des-
matamento que foram locali-
zadas via satélite. Na mata, a 
gente busca pelos caminhos 
que levem até os acampa-
mentos. Nesses dois últimos, 
nós encontramos até roupas 
penduradas que foram dei-
xadas para trás”, explicou o 
fiscal.

A legislação brasileira per-
mite a criação de proprieda-
des privadas dentro da APA, 
mas a exploração madeireira 
na área requer autorização 
do órgão ambiental respon-
sável. Apesar da limitação, as 
equipes de fiscalização regis-
traram, ao longo da vistoria, 
vários pontos de queimada e 
retirada ilegal de madeira. Por 
essa razão, aproximadamente 
6.000 ha estão em processo de 
embargo. A área não poderá 
ser usada para qualquer fim 
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sem que haja a regularização 
fundiária e ambiental do es-
paço. A Semas segue fazendo 
a análise das propriedades 
dentro da Triunfo do Xingu, 
cruzando o Cadastro Am-
biental Rural (CAR) com os 
dados de desmatamento não 
autorizado obtidos. 

“Os trabalhos de fiscaliza-

ção e monitoramento estão 
cada vez mais relacionados. O 
monitoramento dá subsídios 
diários e oferece dados para 
a fiscalização. Depois que os 
fiscais vão a campo, eles va-
lidam as informações do mo-
nitoramento para dar início à 
etapa de elaboração de relató-
rios, que, por sua vez, darão 

início aos autos de infração. 
Monitoramento e fiscalização 
têm contribuído um com o 
outro e assim temos produzi-
mos mais resultados durante 
as operações”, explicou An-
dréa Coelho, diretora de fis-
calização e coordenadora do 
Centro Integrado de Monito-
ramento Ambiental. 

  Equipes desarticularam acampamentos clandestinos usados por madeireiros em área de preservação ambiental
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