ALTA FLORESTA
PROTOCOLO MUNICIPAL
SOBRE FOGO

d;;:fil -··············· /.

/

e o d J~..!2 ~-~ .. \{ cV{

ALTA FLORESTA
PROTOCOLO MUNICIPAL
SOBRE FOGO

.

.

O Programa "Fogo: Emergência Crônica" foi iniciado em outubro de 1999 - em
onze municípios da Amazônia brasileira - e sua implementação está prevista até junho de
2000. Tem como objetivo principal integrar a ação emergencial à ação preventiva, a partir

da constatação que os efeitos do uso descontrolado do fogo sobre meio ambiente, economia
e saúde se constituem em emergência em muitas regiões da Amazônia, embora com
características crônicas. Por esta razão, o programa está sendo desenvolvido antes da época
das queimadas.
Outros projetos sobre a questão do fogo foram desenvolvidos em escala nacional ou,
em alguns casos, estadual, sendo que as ações com enfoque local são normalmente
dirigidas apenas para públicos alvo específicos e setoriais. Portanto, o segundo objetivo do
projeto é a realização de um teste de ação integrada em escala municipal, com o
envolvimento de todos os atores relevantes: econômicos, sociais e institucionais. O
programa tem um caráter fortemente experimental e espera-se que possa vir a constituir
uma referência para intervenções mais abrangentes. As atividades são definidas em escala
local e variam de acordo com as propostas de cada município: Acrelândia, Rio Branco.
Senador Guiomard e Xapuri (AC), Alta Floresta, Carlinda, Guarantã do Norte, Matupá,
Novo Mundo e Peixoto Azevedo (MT) e Marabá (PA).

Protocolos
Municipais
sobre

Fogo

O Protocolo Municipal sobre Fogo de Alta Floresta - MT - foi
realizado a partir de uma ampla consulta e reuniões preparatórias
com todos os setores da sociedade local, e assinado no âmbito de
uma reunião realizada no dia 20 de julho de 2000.
Julho 2000
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Introdução
Representantes de diversos segmentos da comunidade do Município de Alta Floresta,
articulados através do CONDEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio
Ambiente e da Prefeitura Municipal, com o apoio do Programa Fogo: Emergência
Crônica; reconhecendo a importância atual do uso do fogo para trabalho da terra,
principalmente devido à falta de políticas e tecnologias que incentivem as formas
diferenciadas de ocupação do solo e dêem apoio aos produtores; considerando os graves e
diversos prejuízos que o fogo provoca a cada ano para toda a sociedade; decidem, através
deste Protocolo, firmar compromissos para reduzir os problemas causados pelo fogo,
considerando os seguintes aspectos:
I. A freqüência com que o fogo escapa do controle, propagando-se por florestas e áreas
em produção agropecuária, causando graves prejuízos econômicos, sociais e
ambientais para o município e para toda a região;
2. Que o fogo representa um problema para os que não o utilizam, como os pequenos
agricultores que trabalham com agricultura permanente e agrofloresta, que acabam
tendo grandes prejuízos; como também para as populações rurais e das cidades, que
sofrem com doenças respiratórias, aeroportos fechados e awnento no número de
acidentes;
3. Que o uso incorreto do fogo, ou seja a sua utilização de forma desordenada
provocando incêndios no perímetro urbano, obriga a paralisação das aulas devido ao
grande volume de fumaça;
4. Que o uso correto do fogo, a queima controlada, bem como outras ferramentas de
controle das queimadas intencionais estão entre os grandes desafios dos agricultores
amazônicos, tanto dos pequenos produtores quanto dos grandes pecuaristas e
proprietários;
5. Que, apesar dos esforços, os programas de controle das queimadas em nível federal
até o memento não trouxeram os resultados esperados, tendo, algumas vezes, devido à
forma como são implementados, causando transtornos para grande número de
proprietários locais;
6. Que devido à complexidade do problema, é necessário o envolvimento de toda a
sociedade local articulada em torno de ações em nível municipal para conseguirmos
resultados positivos, bem como a necessidade de soluções locais para a gestão pública
e os problemas ambientais;
7. A necessidade de que sejam encontradas alternativas que propiciem o crescimento e a
diversificação das atividades econômicas e garantam a sustentabilidade ambiental
(hoje e no futuro); como também, fortaleçam a agregação da sociedade;
8. A responsabilidade e oportunidade do poder público e da sociedade civil municipal
em desenvolver e integrar programas de controle de fogo, somando esforços com as
iniciativas federal e estadual;
9. O apoio do CONDEMA e do Programa "Fogo: Emergência Crônica", que visa
incentivar ações de prevenção e combate ao fogo, através de iniciativas no âmbito
municipal, com o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade.
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1. Objetivos

Os vanos segmentos da sociedade aqui presentes e abaixo assinados, com base nos
pontos descritos acima, tomam a iniciativa de firmar o "Protocolo Municipal de
Prevenção e Combate ao Fogo de Alta Floresta", com os seguintes objetivos:
1.1 Reduzir a incidência de fogo no município, através de compromissos e ações a serem

coordenados e desenvolvidos pelos diferentes setores interessados em participar e
cooperar no trabalho de prevenção, combate e busca de alternativas ao fogo;
1.2 Incentivar a substituição do uso do fogo, como instrumento de manejo, quando isso
for possível, e priorizar ações visando a conservação ambiental;
1.3 Buscar alternativas econômicas da região, através de atividades que não utilizem o.
fogo e propiciem a diversificação de culturas e rendimento ao produtor, garantindo a
sustentabilidade ambiental;
1.4 Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população do município e região;
bem como, com o fortalecimento e a agregação da sociedade.
Este PROTOCOLO, firmado de maneira espontânea por todos os participantes, se
constitui num compromisso voluntário da sociedade local e é produto de diversas
reuniões para debater os problemas relativos ao fogo, ao meio ambiente e ao
desenvolvimento do município; quando todos os seguimentos tiveram ampla
possibilidade de participação e contribuição.
Cabe destacar que este PROTOCOLO não substituirá as leis e regulamentos federais ou
estaduais e todos os participantes devem seguir as determinações previstas em lei, como o
licenciamento para derrubada e queima a as proibições de queimadas em determinados
períodos.

2. Ações e Compromissos Firmados

2.1 Os vários setores da sociedade da Alta Floresta, aqui representados pelos presidentes
das respectivas Associações e Sindicatos, se comprometem a não realizar queimadas
durante o período da seca e somente após a segunda chuva, obedecendo ainda as
normas de queimada controlada.
Em contra partida, o CONDEMA e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria
de Agricultura, se compromete instalar rede de pluviômetros para captação das
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informações climáticas, bem como fomentar acordos entre vizinhos para estipular
um calendário de queima, medidas de prevenção e controle do fogo.
2.1

O Grupo de Trabalho de Prevenção ao Fogo do CONDEMA, composto por pela
Secretaria de Agricultura, Corpo de Bombeiros, Ibama, FEMA e Sindicato
Patronal, se compromete a realizar programa de conscientização pesquisa e
capacitação dos agricultores sobre os problemas, a origem e as alternativas para
lidar com o fogo acidental, em cada associação;

2.2

A Prefeitura, através das Secretarias de Agricultura, Obras em parceria com o
DVOP e as Associações de Produtores Rurais, se compromete a promover e
incentivar Mutirões para realização dos aceiros, limpeza, gradeação e manutenção
das margens das principais rodovias e vicinais que oferecem maior risco para
evitar o fogo acidental;

2.3

A Prefeitura e a Câmara Municipal se comprometem a instituir o Dia Municipal
da Prevenção de Fogo (Dia 14 de maio) no calendário oficial do município para
alertar e orientar a comunidade como enfrentar a estação seca sem fogo e
realizarem atividades de conscientização nas escolas, nas associações e através da
mídia.
Durante essa semana será estabelecido o concurso municipal "Na minha terra,
fogo não entra", para destacar e difundir ações de proprietários rurais e empresas
mais bem sucedidos no controle do fogo. Serão feitas homenagens e distribuídos
prêmios a esses proprietários e empresários.
Se comprometem também a realizar programação e atividades de educação e
divulgação de questões ambientais do município (como a proteção de margens de
rios prevenção de fogo) durante a Semana do Meio Ambiente (05 de junho).

2.4

A Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura, UNEMAT, CEPLAC, FEMA,
IBAMA, ASTECA, ACAF, CENFOR e Sindicatos se comprometem a promover
o aprimoramento científico e a difusão de técnicas de manejo e conservação do
solo e recuperação de pastagens, agricultura e pecuária orgânica, curvas de nível,
microbacias, controle do desmatamento, implantação de viveiros, implantação de
culturas perenes e sistemas agroflorestais, zoneamento agrícola e redução do uso
de agrotóxicos.

2.5

A Secretaria Municipal de Saúde se compromete a dar seqüência às ações de
capacitação dos agentes comunitários de saúde do município iniciadas pelo
programa Fogo: Emergência Crônica, com o objetivo de íncluír no seu trabalho a
disseminação de informações sobre prevenção e combate ao fogo para a
comunidade; bem como, orientações preventivas em relação à doenças
respiratórias provocadas pela fumaça.
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2.6

A Prefeitura, a Câmara Municipal e a Associação de Parques Ecológicos se
comprometem a conservar os Parques Ecológicos do município (Reserva
Florestal), integrando-os a um programa local de prevenção do fogo na região,
com vistas à educação, ecoturismo e preservação ambiental.
Se compromete ainda a entregar para a comunidade
destinado a depósito de entulhos.

2.7

de Alta Floresta o terreno

O Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso - SIMENORTE,
representando os interesses do setor madeireiro da região do extremo norte do
Estado do Mato Grosso, se propõe a envidar esforços no sentido de convencer os
seus filiados a não realizarem queima de sobras industriais, bem como promover e
participar de programas que busquem alternativas e inovações tecnológicas para o
aproveitamento dos resíduos produzidos.
O SIMENORTE, considerando as limitações legais da representação do setor
madeireiro da região, se compromete, após consulta aos filiados, a criar parcerias
com órgãos institucionais e não governamentais para viabilizar a coleta, transporte
e depósito de lixo industrial.

2.8

A Prefeitura, CEPLAC, as Cooperativas Rurais da Região, com o apoio do
escritório do IBAMA e da FEMA, se comprometem a incentivar a criação e dar
assistência técnica a viveiros comunitários para reposição florestal das matas
ciliares, encostas, morros e reservas legais das propriedades.

2. 9

Prefeitura Municipal e o CONDEMA se comprometem
a colocar em
funcionamento a Brigada Municipal para combate ao fogo, com a participação do
Corpo de Bombeiros Militar e o apoio do SIMENORTE; bem como, utilizar os
equipamentos de combate a incêndios, adquiridos por meio do PREVFOGO;

2.1 O

Prefeitura Municipal, o Sindicato Patronal e o Programa "Fogo: Emergência
Crônica" se comprometem a incentivar e difundir técnicas de manejo de pastagens
que dispensem o uso do fogo e aumentem sua capacidade de suporte (animais por
ha).

2.11

As ações da Educação serão desencadeadas pelas Escolas, Secretaria de
Educação, CEF APRO e UNEMAT - Campus de Alta Floresta para redução dos
impactos ao meio ambiente, produzidos pela prática indiscriminada de queimadas;
terão caráter interdisciplinar e permitirão a implementação dos princípios de
Educação Ambiental, que já vêm sendo desenvolvidos através das seguintes ações
concretas:
~

Elaboração de panfletos
comunidades;

informativos

e distribuição

junto

às escolas e
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Construção de hortas, pelas Escolas, para aproveitamento de resíduos
orgânicos, sob a orientação técnica da UNEMA T e Secretaria de Agricultura;
Eliminar a queima de papel e folhas no interior das escolas, implementando
os programas de Reciclagem de Papel e Compostagem;
Trabalho de sensibilização na comunidade onde a Escola está inserida, pelo
corpo docente e discente das escolas, quanto ao manuseio adequado de
agrotóxico e o destino das embalagens (núcleos escolares rurais);
Capacitação e instrumentalização de técnicas de compostagem e reciclagem
do papel para agentes multiplicadores nas 26 Escolas públicas do município,
viabilizadas através da equipe docente da UNEMA T, Secretaria de Educação,
CEFAPRO, em parceria com a CEPLAC e o Programa Fogo Emergência
Crônica;
Implementação gradativa, pela Secretaria Municipal de Educação e
CEFAPRO, das questões ambientais no currículo dos seguintes projetos e
programas: Projeto Escola Ciclada, Arara Azul, NEAD-Núcleo de Ensino a
Distância e Parâmetros em Ação;
As Escolas da rede pública de ensino do município se propõe a envolver
todos os segmentos da comunidade nas ações desenvolvidas para redução das
queimadas no perímetro urbano e rural.
2.13

Os clubes de serviço Rotary, Lions e ACIAF - Associação Comercial e
Industrial de Alta Floresta e CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta
Floresta se comprometem a realizar campanhas de prevenção de queimadas na
zona urbana, tratando da destinação do lixo e folhas secas em conformidade com
as metas previstas pelo CONDEMA.

2.14

APL - Associação de produtores Luteranos assume o compromisso de promover a
difusão de técnicas que substituam o uso do fogo para o preparo da terra, com o
uso da adubação verde (Incorporação de Verde/Capoeiras), bem como o incentivo
a redução de abertura de novas áreas de mata nativa, com ênfase na utilização
racional das áreas já desmatadas.

2.15

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR se compromete a criar nos Parques
Ecológicos Municipais programas locais de prevenção de fogo na região, visando
a educação, ecoturismo e preservação ambiental.
Assume também o compromisso de participar de campanhas de prevenção de
queimadas na zona urbana, tratando da destinação do lixo, folhas secas e
prevenção do fogo nas florestas.

2.16

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso - CBM-MT, se
compromete a:

a) Executar ações de Educação Ambiental dirigidas às Comunidades; desde cursos,
treinamentos e orientações, até vistorias, laudos e inspeções técnicas;
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b) Contribuir e participar da organização de uma estrutura de parceria
interinstitucional para a prevenção e combate ao fogo, com o envolvimento de
órgãos públicos (CBM-MT, FEMA, IBAMA, etc.), ONG's, iniciativa privada e
veículos de comunicação;
e) Estabelecer uma sistemática permanente de monitoramento das ocorrências, das
áreas de risco de fogo, determinação dos índices de perigo de incêndio em nível
regional; bem como a manutenção de um banco de dados com informações
coletadas, nos vários contatos com ocorrências, cursos, treinamentos, orientações,
vistorias e inspeções;
d) Sistematizar as informações coletadas transformando-as em gráficos estatísticos
para que possam servir de fonte confiável de informações.
2.17

V.F. Indústria Comércio e Exportação de Madeiras se compromete a realizar o
aproveitamento dos produtos extraídos da floresta, principalmente a utilização dos
resíduos, transformando-os em insumos para a indústria da madeira, evitando,
desta forma, a queima residual.

2.18

COOPEMAG - Cooperativa dos Permacultores do Norte de Mato Grosso se
compromete a desenvolver programas de prevenção e combate ao fogo, reposição
nas áreas degradadas, preservação das fontes de águas, flora e fauna; obedecer as
leis ambientais e seguir os padrões de manejo florestal, propostos pelo FSC,
visando a certificação.
Se compromete ainda a instalar oficinas-escolas nos núcleos rurais e
assentamentos, visando melhorar o nível de utilização dos produtos da floresta,
através da instalação de viveiros e orientação técnica.

2.19

Secretaria de Esportes e Lazer assume o compromisso de realizar eventos
esportivos direcionados à conscientização quanto ao uso do fogo. Especialmente
contra o mal do cigarro, para as pessoas e a natureza, e esclarecer que as
"bitucas" dos mesmos podem causar queimadas e prejuízos ao meio ambiente.

2.20

CEPLAC e a Secretaria de Agricultura se compromete a dar continuidade ao
trabalho que já vem sendo realizado no viveiro, de produção de mudas de culturas
perenes ( cacau, guaraná e cupuaçu) e essências nativas para projetos
agro florestais.

2.21

CONDEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente se
compromete, juntamente com a Secretaria de Agricultura, Sindicato Patronal e
Cooperativa Mista Ouro Verde, a firmar uma parceria de cooperação técnica, no
sentido de combater a cigarrinha e recuperação de pastagens, solicitando apoio da
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura no Mato Grosso através de projeto
012/2000, enviado a Dr. Alzira Araújo Menezes Catunda, em 23/03/2000.
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2.22

COMTUR - O Conselho Municipal de Turismo e a FEC - Fundação Ecológica
Cristalino comprometem-se a incentivar a criação de RPPN's (Reserva Particular
do Patrimômio Natural) no município de Alta Floresta, com o objetivo de
conscientizar a comunidade sobre a importância da conservação da biodiversidade
amazônica, as vantagens para os proprietários particulares e as possibilidades de
usos econômicos alternativos, como o ecoturismo.

2.23

A 5ª CIPM - 5ª Cia Independente de Polícia Militar se compromete a integrar a
ação ernergencial à ação preventiva, atuando não somente de forma fiscalizadora e
repressiva, mas primordialmente de forma educativa, procurando conscientizar
adultos, jovens e crianças sobre a importância da conservação ambiental através
de diversas atividades orientadoras.
Se compromete também a contribuir para a redução da incidência de fogo na
região, através da intensificação da fiscalização, dentro de nossa região,
utilizando-se de todos os pelotões e destacamentos subordinados a esta 5ª
Companhia Independente de Polícia Militar.

2.24

Programa "Fogo: Emergência Crônica", que tem apoio do Ministério das Relações
Exteriores da Itália, e a coordenação de Amigos da Terra - Programa Amazônia,
assumem o compromisso de apoiar as ações desse PROTOCOLO e, em conjunto
com o CONDEMA, fazerem o monitoramento e avaliação de sua implementação.

2.25

Igreja Católica de Alta Floresta se compromete através de reuniões e incentivos,
cursos com as lideranças, elevar a consciência e a importância de prevenir e
combater o fogo, tendo em vista uma melhor qualidade de vida.

2.26

PDS - Associação de Apoio aos Portadores de Deficiência Sensorial, se
compromete a apoiar as ações educacionais no sentido de educar seus alunos para
a compostagem das folhas e matérias orgânicas, evitando fogo no lixo de quintal.

2.27

Movimento da Mulher se compromete a trabalhar junto às donas de casa no
sentido de aproveitar as folhas de quintal, fazendo compostagem (adubo) e não
queimando o lixo doméstico.

,
t

2.28

COPEAF ~ Conselho de Pastores Evangélicos de Alta Floresta se compromete
junto aos seus evangélicos conscientizar quanto ao uso da Terra com respeito e
dignidade, pois o solo é sagrado e não deve ser destruído.

Durante a solenidade de assinatura, a Secretaria de Coordenação da Amazônia, do
Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria Mary Allegretti, presente no evento,
afirmou querer participar do Protocolo a assumiu os seguintes compromissos:
2.1.1
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Guarantã do Norte, cujos diversos segmentos da comunidade local tomarem
iniciativa e firmarem Protocolos de Prevenção e Combate ao Fogo.
2.1.2 A Secretaria de Coordenação da Amazônia - SCA se compromete divulgar a
imagem positiva de Alta Floresta e dos demais municípios que assinarem o
Protocolo junto aos órgão Públicos Federais, com vistas a facilitar o
relacionamento e a busca de recursos.
2.1.3

A SCA se compromete a desenvolver esforços para que as iniciativas locais
passem a influenciar as decisões e políticas do Governo Federal na Região.

2.1.4

A SCA se compromete a facilitar o apoio técnico e financeiro aos produtores que
se comprometerem implantar os Sistemas Agroflorestais.

3.

Mecanismos de Implementação e Avaliação

As Ações e Compromissos deste PROTOCOLO serão implementadas sempre de forma
transparente e articulada com os diversos segmentos da sociedade. Serão realizadas
reuniões periódicas para que cada setor discuta, acompanhe e avalie o estágio de
implantação dos seus compromissos e de todas as atividades.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - CONDEMA se
compromete a monitorar as ações do Protocolo, fazendo o diagnóstico da problemática do
Fogo na zona rural e no perímetro urbano, dando seqüência ao trabalho do GT de
Prevenção do Fogo.
Estão previstas reuniões de avaliação a cada mês. Em dezembro, deverá ser feita uma
avaliação referente ao primeiro semestre de implementação.

4. Instituições e Orga11izaçõesda Sociedade que Participam

Fazem parte deste PROTOCOLO as seguintes Instituições Públicas e segmentos da
sociedade do Município, listados a seguir:
•

Prefeitura Municipal de Alta Floresta:
• Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente - SEC
• Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - SDE
• Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural
• Secretaria de Educação - SED/Assessoria Pedagógica
• Escolas da rede pública
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Secretaria de Saúde - SES
• PACS - Programa de Agentes Comunitário de Saúde.
• Secretaria de Obras e Urbanismo - SOU
• Secretaria de Ação Social - SAS
• Secretaria de Administração - SAD
• Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAI
• Secretaria de Finanças - SEF
• Secretaria de Segurança e Transportes - SET
• Secretaria de Esportes e Lazer - SEL
• Secretaria de Governo - SEG
Câmara Municipal de Alta Floresta
CONDEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Secretaria de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente.
COMTUR - Conselho Municipal de Turismo
Comove - Cooperativa Mista de Ouro Verde
Rotary Clube Alta Floresta
Rotary Clube Centro
• Rotaract Clube
• Interact Clube
Lions Clube Alta Floresta
• Léo Clube
Sindicato Patronal de Alta Floresta
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alta Floresta
Associação dos Criadores de Alta Floresta - ACAF
Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso
Associações de Produtores Rurais de Alta Floresta
Associação dos Parques Ecológicos de Alta Floresta
Associação de Moradores das Áreas Verdes do Município
Associações de Bairros
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta
ACIAF - Associação Comercial e industrial de Alta Floresta
UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso
CEFAPRO - Centro de Formação e Atualização do Professor
Programa NEAD I UFMT
Fundação Ecológica Cristalino
Movimento da Mulher
AAPDS - Associação de Apoio aos Portadores de Deficiência Sensorial
CEEDA- Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva
IBAMA - Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Escritório de Alta Floresta
CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente

------------------------

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5ª CIPM - Companhia Independente de Polícia Militar
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
COOPEMAG - Cooperativa dos Permacultores do Estado de Mato Grosso
VF - Madeiras
AQUINORTE-Associação dos Aquicultores do Norte do Mato Grosso
Associação dos Apicultores
Paróquia de Santa Cruz
COPEAF - Conselho de Pastores Evangélicos de Alta Floresta
Programa "Fogo: Emergência Crônica"

Além desses participantes que assumem compromissos diretos, participam e apoiam as
decisões desse PROTOCOLO as seguintes instituições e personalidades do município:
• Religiosos
• Professores
• Vereadores
• Profissionais da Comunicação
• Profissionais Liberais
• Empresários, comerciais e industriais.

5. Prazo de Duração

Este PROTOCOLO tem prazo de duração previsto até o dia 20 de Julho de 2001,
podendo ser renovado e alterado por seus participantes, na medida em que haja o
interesse comum.

Alta Floresta, 20 de Julho de 2000,

Parceiros Diretos:

Vicente da Riva
Prefeito Municipal

Mary Alegretti
Secretária de Amazônia - MMA.

José Luiz A. Teixeira
Presidente do CONDEMA.

Doglas Luis Arizi
Presidente da Câmara Municipal.
Protocolo Alta Floresta -editoração

Roberto Smeraldi
Programa Fogo: Emergência Crônica.

Alberto Mendes
Ass. de Articulação com os Estados SCA/MMA
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Nelson da Conceição
Associação de Parques Ecológicos

Vitória da Ríva Carvalho
Fundação Ecológica Crístalino

Friedrich Sackmann Filho
Reptes. Produtos Florestais

Luiz Gasques
Repres. Associações de Bairros

Israel Antonio Milanez
ASTECA

Valdemir Dobri
Presidente Lions Club

Sidney Ribeiro da Silva
Presidente Rotary Alta Floresta

Nelson Fumio Hirota
Presidente Rotary Centro.

Padre Sebastião Sant' Ana
Representante da Igreja Católica

Kleber Zinimar G. Coutinho
Procuradoria Geral do Município

Êrcio Luedke
Presidente da Aquinorte

Dair Deitos
Sindicato Rural Patronal

Nilton Leão Cavalcante
Sind. dos Trabalhadores Rurais

Altair Aparecido da Silva
Câmara Municipal de Alta Floresta

Jocelita Giordani Tozzi
Secretaria Municipal de Educação

Ednaldo Estevão dos Santos
CEPLAC

Evanildo da Silva Gusmão
IBAMA

Ademir Graciano de Camargo
Sindicato dos Madeireiros

Paulo Florêncio da Silva
Dir, da Escola Jaime Campos

Maria José do Nascimento
Dir, da Escola Mundo Novo

José Antonio de Souza
Dir. da Escola Ouro Verde

Edson Chimula
Dir. da Escola Rui Barbosa

Daisi Tereza P. Martins
Dir, da Escola Vitória F. da Riva

Rose Mary Fernandes Calazans
Dír. da Escola 19 de Maio

Felicidade Uma de Oliveira
Dir. da Escola Cecília Meireles

Vera Alice da Silva
Dir. da Escola Dom Bosco
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Adelar Fritzen
Dir. da Escola Ludovico da Riva Neto.

Marilei Clessi Dai' Puppo
Dir. da Escola Manoel Bandeira

Lenita Kroker
Dir. da Escola Prof. Marines Teixeira

Lídia Teruel Martins Tizo
Dír. da Escola Aríosto da Riva

Olisses Amadeu Simão
Dir. da Escola Boa Esperança

Lucimar Mendes Martins
Dir. da Escola Aluízio de Azevedo

Atílio Machado Damázio
Dir. da Escola Castelo Branco

Mércia Cristina S. de Lima
Dir. da Escola Benjamin de Pádua

Rosemeire Figueira Jonas
Dir. da Escola Geni Silvério Dalarancy

Nilson Pereira da Silva
Dir. da Escola Guimarães Rosa

Rosangela Galego Pereira
Dir. da Escola Nova Aliança

Antonio da Silva
Dir. da Escola Paulo César Leinig

Vânia Aparecida N. Mazieiro
Dir. da Escola Nilo Procópio Peçanha

Marcilia Miguel da Silva
Dir. da Escola São Jose Operário

Rogério Dalla Riva.
Coodenador UNEMA T.

Mauro G. Saint Sagin
FEMA.

Célia Regina A. Soares
Rep. Unemat no CONDEMA.

Luiz Carlos Queiroz
Vereador

Élson Quadros
Vereador

Maurício Maia
Vereador

Doglas Luiz Arisi
Vereador

Cezar Mario Dalla Riva
Vereador

Juliano Jorge Boraczinski
Vereador

Luiz Antonio de Melo
Vereador

Paulo César Leinig
Vereador

Evanildo da Silva Gusmão
Vereador
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Margareth Noujain
Vereadora

Altair Aparecido da Silva
Vereador

Paulo Florêncio da Silva
Vereador

Aníbal Oliveira dos Reis
Vereador

Artemio Bevilaqua
Vereador

Carlos Beitum
Vereador

Vânia Sa\ete M. Nishioka
Secretária de Saúde

Vilma Vilela Schwingel
Secretária de Educação

João Manoel Honório
Secretário de Obras e Urbanismo

José Luis Teixeira de Almeida
Secretário de Agricultura

Kleber Zinimar G. Coutinho
Secretário de Assuntos Jurídicos

Luiz Jorge
Secretário de Administração

Paulo Cezar Leinig
Secretário de Segurança e Transportes

Sidney Oribes da Silva
Secretário de Finanças

Maria Luisa Mancini Da Riva
Secretária de Ação Social

Nazan R. Filho
Secretário de Governo

José Antonio Arizi
Diretor do Dep. de Cultura

José Luiz A. Teixeira
Diretor do Dep. de Água e Esgoto

Célia Maria de Castro
Diretora do Dep, de Turismo

Nilson James de Freitas
Diretor do Dep. de Esportes e Lazer

Gentil Rossi
Presidente da Ass. dos Apicultores

Josaias Santana
Presidente da Acaf

Valfredo José de Santana
Presidente da Asrnav

Dr. Celso Crespim Beviláqua

Edegar Larnel
Presidente da APL

Orlanda Pinheiro
Presidente do Mov. das Mulheres

Presidente da CDUACIAF
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José Alesando Rodrigues
Coordenador do Cefapro

Celma H. Freitas
Presidente da AAPDS

Major Antonio Ribeiro de Morays
5° Cia Independente de Policia Militar

Capitão Raínho
Corpo de Bombeiros Militar

Pastor Adélcio Kronbauer
Representante do COPEAF

Antônio Manoel Ribeiro
Presidente da Associação Alto Alegre

Ivo Zapeline
Presidente da Associação Atenas

Mauro Bento de Souza
Presidente da Associação Bela Vista

Sirilo Danetti
Presidente da Associação Bom Recanto

Otacílio Ferraz
Presidente da Associação Bom Fim

Mário de Melo
Presidente da Associação Colina Verde

Amo de Oliveira
Presidente da Associação Cristo Rei

Malcir Luiz Gonçalves
Presidente da Associação Divina Graça

José de Almeida
Presidente da Associação 12 Apóstolos

Marcos de Lara
Presidente da Ass. Estrela da Manhã

José Carlos Mendes
Presidente da Ass. Estrela do Norte

Lino do Rosário Lopes
Presidente da Associação Estrela do Sul

Cláudio
Presidente da Associação Lagoa Santa

Nélio
Presidente da Ass. Boa Esperança

Vicente
Presidente da Associação Central

Romildo Nunes Vieira
Presidente da Associação Mirassol

João Gonçalves Sobrinho
Presidente da Ass. Monte Santo

Teomar Stalib
Presidente da Associação Montes Claros

João de Souza
Presidente da Ass. Morada da Paz

Luiz Carlos de Souza
Presidente da Associação Morada Nova

Antonio Aparecido Depedri
Presidente da Associação Mundo Novo

Antonio Araújo
Presidente da Ass. N. Sr'. das Graças

José Antonio
Presidente da Ass. N. Sr. do Carmo
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Mauricio Darci Rampazio
Presidente da Ass. N. Sr'. Salete

Francisco de Assis Leal
Presidente da Ass. Nova Aliança

Sebastião Ovídio Pereira
Presidente da Associação Nova Alvorada

Minoru Hoshikawa
Presidente da Ass. Novo Cruzeiro

Sérgio Henrique Guimarães
Fogo.Emergência Crônica - Coord. MT

Hercílío Pereira da Silva
Presidente da Ass, Novo Horiente

José Antonio da Silveira
Presidente da Ass. Santa Terezinha

Aristides Haubricht
Presidente da Ass. Santo Antonio

José César Bernardes
Presidente da Ass. Santa Mónica

Gumercindo Vicente Salvador
Presidente da Ass. Santa Rita

Geraldino Feliciano
Presidente da Ass, Paraíso

Pedro Jesualdo
Presidente da Ass. Rio Verde

Valdir Jesualdo
Presidente da Ass. Santa Lúcia

Celso Cocco
Presidente da Ass. Rio Verde

Henrique Rodrigue
Presidente da Ass, São Bento

José Jesualdo
Presidente da Ass. São Francisco

Fausto Andrelevicius
Presidente da Ass. São Mateus

José Rufino Santana
Presidente da Ass. Serra Verde

Antonio Bard
Presidente da Ass, Sol Nascente

Esrneraldo Gomes
Presidente da Ass. St'. Cruz das Paineiras

Roberto Bonfim do Nascimento
Presidente da Ass, Tessalônica

Valei Jacinto
Presidente Ass. Todos os Santos

Aramis Luciano
Presidente Ass, Boa Nova

Naldino Guiran dos Santos
Presidente Ass. Água Limpa

Edílson Ferreira
Coopemag
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