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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 Guarantã do Norte (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 grande reunião realizada no dia
14 de abril de 2000. No mesmo dia, foi também assinado o
Protocolo Socioambiental do município (PROSA).

Maio 2000

* Esta é a versão original sem revisão de edição.

Guarantã do Norte - Protocolo Municipal sobre Fogo

Introdução
Representantes de diversos segmentos da sociedade do Município de Guarantã do Norte,
com a coordenação da Prefeitura Municipal e o apoio de organizações nãogovernamentais; 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. Reconhecendo também
os graves e diversos prejuízos que as queimadas provocam a cada ano para toda
sociedade, especialmente aos produtores locais.
E considerando:
a freqüência com que o fogo escapa do controle dos produtores rurais, propagando-se
por florestas e áreas em produção agropecuária, causando graves prejuízos
econômicos, sociais e ambientais para o município e para toda a região;
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 aumento no número de
acidentes;
que o uso correto do fogo, bem como de outras ferramentas, e o controle das
queimadas intencionais estão entre os grandes desafios dos agricultores amazônicos,
tanto dos pequenos produtores quanto dos grandes pecuaristas e proprietários;
que apesar dos esforços, os programas de controle das queimadas a nível federal até
o memento não trouxeram os resultados esperados, tendo algumas vezes, devido a
forma como são implementados, causado transtornos para grande número de
proprietários locais;
que devido a complexidade do problema, compreendemos ser necessário o
envolvimento de toda a sociedade local articulada · em tomo de ações a nível
municipal para conseguirmos resultados positivos, bem como, a necessidade de
soluções locais para a gestão pública e os problemas ambientais;
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), bem como, fortaleçam a agregação da sociedade;
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;
o apoio do Programa Fogo: Emergência Crônica, que visa incentivar iniciativas de
prevenção e combate ao fogo através de iniciativas no âmbito municipal, com o
envolvimento dos diversos setores da sociedade.
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Objetivo e Atores Envolvidos

Os vanos segmentos da sociedade aqui presentes tomam a iniciativa, com base nos
pontos acima, de firmar o "Protocolo Municipal de Prevenção e Combate ao Fogo, e
Conservação Ambiental- 2000/2001", com o objetivo de:
~ 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 e combate ao fogo;
>- incentivar a substituição do uso do fogo, como instrumento de manejo, quando isso
for possível, e priorizar ações visando a conservação ambiental;
~ buscar alternativas para as atividade econômicas da região, que não utilizem o fogo e
propiciem a diversificação e rendimento ao produtor, garantindo a sustentabilidade
ambiental;
~ 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; onde todos os seguimentos tiveram ampla possibilidade
de participação e contribuição.
1.1

Instituições e Setores da Sociedade que Participam

Fazem parte deste PROTOCOLO as seguintes Instituições Públicas e segmentos da
sociedade do Município listados a seguir:
:;., Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte:
• Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural
• Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Escolas da rede municipal, estadual e particulares
Direção do projeto Terra, Escola e Vida
• Secretaria Municipal da Ind. Comércio e Turismo
C:MDTur- Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo
• Secretaria Municipal da Saúde
P ACS - Programa de Agentes Comunitário de Saúde
• Secretaria de Infra Estrutura
• Secretaria de Bem Estar Social
• Secretaria de Administração Finanças e Planejamento
• Câmara Municipal de Guarantã do Norte.
• Cooperativa Mista Agropecuária de Guarantã - Cooperguarantã.
• Cooperativa Cira BS
• Rotary Club
• Lions Club
4
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais .
Sindicato Rural.
Associação dos Criadores de Guarantã do Norte - Acritã .
Sindicato dos Madeireiros de Guarantã do Norte .
Associações de Pequenos Produtores Rurais de Guarantã do Norte .
Associações de Bairros
Associação Comercial e Industrial. ACOMIG
Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT
Unitã
Programa NEAD
ONG Eco-Cachimbo
CREA - Inspetoria de Guarantã
Ervt:PAER
INCRA
IBAMA
BA.NCO DO BRASIL S/A
BASE AÉREA - Campo de Provas Brigadeiro Veloso .
Polícia Militar
Polícia Civil

Além desses participantes que assumem compromissos diretos, participam e apóiam as
decisões desse PROTOCOLO as seguintes instituições e personalidades do município:
•
•
•
•
•
•
•
•

Padres
Pastores
Professores
Profissionais da Comunicação.
Profissionais Liberais.
Empresários Comerciais e Industrias
AP AE-Guarantã.
Presidentes de Partidos Políticos

O Programa "Fogo: Emergência Crônica", que tem apoio do Ministério das Relações
Exteriores da Itália, e coordenação de Amigos da Terra - Programa Amazônia, assume o
compromisso de dar apoio à diversas ações desse PROTOCOLO e fazer um
monitoramento e avaliação de sua implementação.
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Ações e Compromissos Firmados

1

Os produtores rurais, aqui representados pelos presidentes das respectivas
Associações e Sindicatos, se comprometem a não realizarem queimadas durante o
período da seca e somente após ocorrerem a segunda chuva, obedecendo ainda, o
parecer e cronograma realizado pela Comissão Municipal de Vigilância e Diagnóstico
das Águas, que integra o Programa PROVERDE.
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Em contra partida a Prefeitura Municipal se compromete a formar a referida
Comissão e instalar rede de pluviômetros para captação das informações climáticas
bem como fomentar acordos entre vizinhos para estipular um calendário de queima,
medidas de prevenção e formas de reparação de danos.

>-

A prefeitura, através do Programa PREVENTE, se compromete a realizar programa
de conscientização e capacitação dos agricultores sobre os problemas, a origem e as
alternativas para lidar com o fogo acidental, em cada associação; bem como, fomentar
acordos entre vizinhos para estipular um calendário de queima, medidas de prevenção
e formas de reparação de danos.

>-

A Prefeitura em parceria com as Associações de Produtores rurais, se comprometem a
realizarem a limpeza e manutenção das margens das principais rodovias que oferecem
maior risco para evitar o fogo acidental.

>-

A Prefeitura e a Câmara Municipal se comprometem Instituir do Dia Municipal da
Prevenção de Fogo (Dia 13 de maio) no calendário oficial do município para
celebrar a preparação do município para enfrentar a estação seca sem fogo e
realizarem atividades de conscientização nas escolas, nas associações e através da
mídia.
Se comprometem também realizar programação e atividades de educação e
divulgação de questões ambientais do município ( como proteção de margens de rios,
prevenção de fogo) durante a Semana do Meio Ambiente (05 de junho).
Durante essa semana será estabelecido o concurso municipal "Na minha terra, fogo
não entra", para destacar ações de proprietários rurais mais bem sucedidos no
controle do fogo acidental. Serão feitas homenagens e distribuídos prêmios a esses
proprietários.

>-

A prefeitura e Câmara municipal se comprometem a criar o Conselho Municipal de
Desenvolvimento e Meio Ambiente - CONDEMA, com o objetivo de definir,
articular e acompanhar políticas e ações de desenvolvimento· e meio ambiente do
município.
A prefeitura se compromete também ampliar o corpo técnico da Secretaria Municipal
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, bem como promover a capacitação
de seus técnicos e dos demais profissionais da área atuantes no município;
especialmente, para agirem na prevenção de acidentes com fogo e na implantação de
novas alternativas de produção sem o uso do fogo.
Se compromete, ainda, a promover o aprimoramento científico de técnicas de manejo
e conservação do solo quanto à agricultura e pecuária orgânica, curvas de nível, micro
bacias, implantação de viveiros, implantação de culturas perenes, sistemas
agroflorestais, zoneamento agrícola e uso minimizado de agrotóxico, conforme ações
previstas no programa PREVENTE.

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

>-

O setor madeireiro organizado através do Sindicato dos Madeireiros de Guarantã do
Norte se compromete não realizar queima de sobras industriais no perímetro urbano,
bem como promover e participar de programas que busquem alternativas e inovações
tecnológicas para o aproveitamento dos resíduos produzidos.
Se comprometem ainda a criarem parcerias quanto ao estabelecimento de coleta
específica do lixo industrial, na alocação de recursos técnicos e humanos e na
determinação de um local apropriado para acondicionamento destes detritos. em
conformidade com as ações previstas no PROURB.

>-

A Prefeitura e Câmara Municipal se comprometem a criar a Reserva Florestal
Municipal , integrada a um programa local de prevenção de propagação do fogo na
região, com vistas a educação, ecoturismo e preservação ambiental. Se comprometem
também, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, incentivar a criação de
RPPN's (Reservas do Particulares do Patrimônio Natural) em diferentes
propriedades.

>

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, o Sindicato Rural, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a Associação de
Criadores - Acritã, a Cooperativa Guarantã, a Cooperativa CIRA-BS se
comprometem estimular programas de destaca e uso minimizado de agrotóxicos,
integrado com controle de desmatamento, implementação de curvas de nível, reserva
legal e área de preservação permanentes.

>-

Os clubes de serviço, Rotary e Lions, se comprometem a realizar campanhas de
prevenção de queimadas na zona urbana, tratando da destinação do lixo, folhas secas,
em conformidade com as metas previstas no programa PROURB.

>-

Todos os participantes, coordenados pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
se comprometem estruturar uma brigada municipal para -combate ao fogo, através do
treinamento e parcerias a serem buscadas com o Corpo de Bombeiros, a Base Aérea
do Cachimbo, IBAMA. Buscarão ainda, adquirir equipamentos de combate ao fogo .
. Se comprometem também, apoiar e ampliar as iniciativas já existentes de
estabelecimento de aceiros e esforços de prevenção de fogo acidental na região, com
atenção especial à proteção de florestas.

>

As Cooperativas Guarantã e Cira BS, o sindicato dos Madeireiros, com o apoio do
escritório do IBAMA local se comprometem a criar uma reflorestadora para
reposição florestal e recuperação das matas ciliares, encostas e morros.

>-

A Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural 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).
Se comprometem também, identificar e disseminar experiências que não utilizam o
fogo no Município, através de dias de campo.
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~ Todos os participantes declaram conhecer os objetivos e os mecanismos do programa
"Guarantã do Norte - Amazônia Viva - PROSA - Programa Rural de Organização
Sócio Ambiental" que integra este protocolo.

2.1

l\rlecanismos 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.
Estão previstas reuniões de avaliação a cada dois meses e a cada mês entre agosto e
outubro. Em novembro e dezembro, deverá ser feita uma avaliação final.
A organização Amigos da Terra - Programa Amazônia, através do programa Fogo:
Emergência Crônica se compromete a fazer o monitoramento e avaliação da
implementação das ações e compromissos previstos neste PROTOCOLO. Isso com o
objetivo de contribuir para a implementação e aprimoramento das ações aqui propostas.

3

Prazo de Duração e Parcerias

Este PROTOCOLO tem prazo de duração previsto até dia 31 de dezembro de
2001, podendo ser renovado e alterado por seus participantes, na medida em que haja o
interesse comum.

3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parceiros Diretos

Lutero Siqueira da Silva - Prefeito Municipal
Nilce Granela Meneguetti - Ver. Presidente Câmara Municipal de Guarantã
Roberto Smeraldi - Projeto Fogo: Emergência Crônica
José Carlos de Souza - Assoe.Mini e Peq. Prod.Nova Aliança
Darci Zanon - Presidente da Cooperguarantã
Avelino Benjamin Rosaneli - Assoe. Mini Peq. Prod. Serra Alta
Wilmar Roecker - Presidente Cira Baço Sul
Teofilo Sroczynski - Assoei. Peq. Agric. da Cotrel
João Batista Elias - Assoe. Peq. Agric. Gleba Cafezal
Lauro Sackser - Assoe. Peq. Prod. Rurais Santo Antonio
José Carlos Rafael Moreira - Assoe. Peq. Agric.. Rurais . Perpétuo Socorro
Leonardo Lewin - Assoe. Peq. Prod. Rurais da Gleba Redenção
Angelin Biazus - Assoe. de Peq. Prod. Rurais Boa Esperança
Júlio Macário da Silva - Assoe. Peq. Prod. Rurais da Com. São João
Hélio Faustino Vilas Boas - Assoe. de Peq. Prod. Rurais Gleba São José
Pedro Rosin - Assoe. de Peq. Prod. Rurais da Linha Fogo
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•

José Dolce - Assoe.dos Chacareiros de Guarantã do Norte
• Manoel Mário Américo - Associação de Peq .. Agric. Novo Horizonte
• Benedito Pereira Bueno - Assoe. Mini e Peq. Prod. Rurais Novo Egito
• Lucídio Luiz Garbinato - Assoei. Peq .. Prod. Rurais da Com. Progresso
• Walcy Neves de Moura - Assoe.de .Prod. Rurais do Vale do Horizonte
• José Severino da Silva - Assoe. de Peq .. Prod. Rurais da Linha União
• Francisco Floriano Luna - Assoe. Peq. Prod. R. da Com. Cachoeirinha
• Mário Francisco Holschuch - Assoe. Peq. Prod. Rurais Com. São Camilo
• Calixtro Leite de Melo - Associação dos Produtores do Vale do XV
• José Carlos Pontes - Associação de Peq. Agric. da Páscoa I e II
• Eduardo Krenlig - Assoe. Peq. Prod. Rur. Com. São Cristóvão
• Augusto Marciano de Oliveira - Assoe. de Peq. Agric. da Com. São Salvador
• Airton Ávila - Assoe. de Peq. Agric. da Com. Bom Retiro
• Otávio Ferreira de França - Assoe.de Peq. Prod. Rurais do Iririzinho
• Edson Arend - Assoe. Peq. Agric. São .Francisco de Assis
• José Lima Filho - Assoe. Mini Peq. Pdr. Rurais Boa Esperança
• Valdeídes Morato Moura - Presidente do Sind. Dos trabalhadores Rurais
• Job Moreira Ribeiro - Pres. Sindicato dos Madeireiros de Guarantã
• Sotero Aquino Minetto - Presidente da ACRIT Ã
• José Gomes de Araújo - Presidente do Bairro Jardim das Palmeiras
• Brasilino Ribeiro de Souza - Pres. da Assoe. dos Moradores. De Guarantã
• Sinei Maria Morais - Presidente do Bairro Jardim Vitória
• Engº.Marcos Eugenio Martins Zeni - Inspetor CREA/MT-Polo Guarantã do Norte
• Eduardo Seike Nakagawa - Supervisor EMP AER Guarantã do Norte
• José Humberto Zanini - Rep. Sup. Reg. INDEA-A. Floresta/MT
• Evanuir Tibaldi de França - Chefe do IBAMA-Gurantã do Norte
• Marcos Rogério Rocha - Engº Agrônomo Projeto INCRA/LUMIAR
• Neide Moura - Presidente do SINTEP-Guarantã
• Leonísio Lemos de Melo Júnior - Executor do INCRA - Guarantã
• Augusto Rodrigues de Oliveira - Vereador
• Agapito Tiburtino Martins - Vereador
• Áureo Soares Frutuoso - Vereador
• Elias Rachid Jaudy Junior - Vereador
• Luiz Carlos Tácito - Vereador
• Ireno Lesvisk - Vereador
• Daltro Milane Machado - Vereador
• Lenine Kovac Derze Marques - Vereador
• Liris Madalena M. Werle - Vereadora-Presidente do PSDB
• Edileusa Ribeiro Oliveira - Vereadora
• Vera Lúcia de Lima - Vereadora Suplente
• Valderez Gilmar Holanda de Moraes - Presidente do ROTAR Y CLUB - Guarantã
• Acir Meneghini - Presidente do LIONS CLUB - Guarantã
• Antônio Celso Antunes Freire - Presidente ONG Eco-cachimbo/CrvIDTur
• Marina Sanches Garcia - Ger.de Atendimento-Bco Brasil/Guarantã
• Jaime Martinelli Júnior - Secretário de Saúde
• Norival Batista dos Santos - Sec.Ind. Com. Tur/ Secr. Interino de Agr.e Meio
Ambiente/C:MDR
• Jaime Menegueti - Secretário da Adm. Finanças e Planej
• Pedro Paulo Borre - Secretário da Educação, Esp Cult. e Lazer
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•
•

•
•
•

•
•
•

Pedro Jose Sala - Vice Prefeito/Secr. Interino de Infra Estrutura
Marta Helena Duarte Siqueira da Silva - Secretária do Bem Estar Social
Claudiomiro Henrique Vieira - Profissional da Comunicação
Almir Matheus - Comerciante e Agropecuarista
Guiomar Salete Geremia Bialas - Coordenadora da UNEMAT
Paulo Fernandes Torezam - Agropecuarista e Madeireiro
Marina Aparecida Saturno - Diretora da UNIT Ã
João Vicente Klein - Orientador do NEAD

3.2

•

Parceiros que apoiam e participam

Pr. Analeto Brasil da Silva - Igreja Assembléia de Deus

• Pr. Brasilino Firmino da Costa - Igreja Filadélfia

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
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Pr. José Santana - 1 ª Igreja Batista
Pr. Júlio Cesar de Arruda - Igreja Misssioriária Pentecostal
Pr. Nadiel Marins - Igreja Presbiteriana do Brasil
Pr. Olímpio Martins - Igreja Assembléia de Deus Madureira
Pr. Alexandre Joscelei Ribeiro - Igreja Quadrangular
Missionário Roque Pereira Alves - Igreja Gideões de Cristo
Pr. Franciso Fabrício S. Filho - Igreja Presbiteriana Renovada
Lourenço Dal Sóchio - Representante da Igreja Católica
Pr. Valdivan L. dos Santos - Igreja Metodista
Osmair José Solivo - Presidente da Com. Nossa Sra da Salete
Eunice Agnoleto - Diret. Prop. Colégio Monteiro Lobato
Maria Mensor - Diretora do Colégio Inovação
Valentim Pasini Filho - Diretor Escola Beija Flor
Valério Kosvoski - Diretor Escola Estrelinha do Norte
Antonio Norberto Costacurta - Diretor Escola 13 de Maio
Maria de Lurdes Lopes Silva - Diretora Escola Kren Akarore
Terezinha Paraíba - Diretora da Escola de I Guararitã
Salete Borré Pansera - Diretora da Escola Irani Jaime Farina
Maria da Conceição R. da Silva - Supervisora da Escola Albert Eisten
Maria de Socorro Dantas Lima - Presidente da APAE - Guarantã
Luiz Mena - Diretor da Rádio Enauã e Pres. PTB
Heitor Ricardo da Silva - Diretor da Escola Municipal Ebenezer
Orlandino Basso - Sócio Prop. Imobiliária Guaranorte
Terezinha Salivo Lupatine - Diretora Escola XV de Outobro
Antônio Benito Signor - Epresário
Carlos Livino de Melo - Presidente do PMDB
Vagmon Oliveira Bonfim - Comte. Polícia Militar - Guarantã
David Fernandes Silva - Delegado de Polícia Civil Guarantã
Alfredo Dinar Bica Paraíba - Ex-Secretário da Agric.e Meio Ambiente
José Humberto Macedo - Cartório de Registro Notarial-Guarantã
Roseemília Gomes Arruda Guimarães - Assistente Social
Elion Leopoldo Anunciação - Engenheiro Florestal
Sérgio Henrique Guimarães - Fogo:Emergência Crônica - Coord. MT
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