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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,  Câmara Municipal de Cristópolis zelan-

do pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos

diversos para a devida prestação de  contas.
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Grupo define áreas prioritárias para conservação na Bahia

Instituto Bioeste integra grupo de trabalho criado para definir áreas prioritárias para conservação, e elaboração da lista de
espécies ameaçadas. A portaria foi publicada no início do mês pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA)

O Instituto de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável do Oeste da Bahia (Instituto Bioeste) foi uma das entidades
selecionadas para integrar o grupo de trabalho operacional (GTO) para definir as áreas prioritárias para conservação na Bahia.
O secretário de meio ambiente, Juliano Matos, publicou no início do mês uma portaria para implantar o grupo, que também
terá a função de elaborar e divulgar a lista de espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção no estado.

Coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Superintendência de Políticas Florestais, Conservação e
Biodiversidade (SFC), o GTO tem como integrantes quatro representantes da Sema, um do Instituto de Meio Ambiente (IMA),
e dez das instituições parceiras do projeto. O grupo, de acordo com a portaria, pode convidar outros representantes que
possam contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos.

A coordenadora de áreas protegidas do Instituto Bioeste, a bióloga Mariana Machado, representa a instituição no GTO. Ela
acredita ser importante uma instituição do Oeste baiano participar do GT, pela maior facilidade na articulação dos atores
sociais, importantes para o debate sobre espécies ameaçadas e áreas prioritárias para a conservação do bioma cerrado. “O
restante do GTO são de instituições que atuam na Mata Atlântica. É essencial que o grupo tenha alguém que conheça a
realidade do cerrado baiano”, afirma.

Dentre as funções do grupo de trabalho, Mariana acredita que o papel seja justamente articular os diversos atores sociais
(pesquisadores, ong´s, técnicos ambientais) para discutirem de maneira conjunta quais podem ser consideradas as áreas
prioritárias para a conservação do cerrado no oeste baiano. Já existem, segundo Mariana Machado, algumas metodologias
na definição de espécies ameaçadas.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou na última semana uma lista de espécies de flora ameaçadas de extinção, que
devem se tornar prioritárias em programas de proteção ambiental. Outros grupos como a Bioversitas e Conservação Internacional
possuem experiência na catalogação destas espécies. “Como o grupo ainda não se reuniu, não sabemos qual será a
metodologia adotada. Posso afirma que não inventaremos a roda”, analisa.

Juliano Matos implantou o GTO, depois de um manifesto contra a política de meio ambiente do estado da Bahia, divulgado
durante a semana do meio ambiente, em junho. Depois de enviado o documento, o secretário organizou um fórum, cuja
principal discussão levantada foi a liberação dos licenciamentos ambientais no estado.
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Desmatamento no cerrado pode subir 14% até
2050

O desmatamento no cerrado do país terá aumentado
14% até 2050, o que deve reduzir a área preservada
para cerca de 1 milhão de km2. Os dados são de um
estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) que
prevê redução de 40 mil km2 do bioma por década,
se for mantido o ritmo atual de avanço da fronteira
agrícola e pecuária.

As áreas já devastadas deverão subir dos 800 mil km2
de 2002 para 960 mil km2 daqui a quatro décadas.
Esse aumento representa a metade do Estado de
Goiás ou dez vezes a área do Distrito Federal. Até
2020, cerca de 60 mil km2 poderão ser incorporados
ao sistema agrícola da região. Os cálculos, feitos pelo
professor da UFG Manuel Eduardo Ferreira, com
base em imagens de satélites, sinalizam para uma
expansão da fronteira agrícola no cerrado em direção
às regiões Norte e Nordeste do país, sobretudo Bahia,
Piauí e Maranhão, onde é crescente o plantio de soja.

Isso trará consequências socioeconômicas e
ambientais, como maior comprometimento das
bacias hidrográficas de todo o bioma, com prejuízos
diretos para os recursos hídricos, solo e
biodiversidade da região. O cerrado se espalha por
dez Estados e o Distrito Federal. É o segundo maior
bioma dos seis existentes no país, perdendo para a
Amazônia. É também considerado uma das savanas
mais ricas do mundo por causa do contato biológico
com biomas vizinhos. Em áreas de cerrado estão
nascentes de importantes rios da bacia Amazônica,
do Prata e do São Francisco.

Ferreira atua no Laboratório de Processamento de
Imagem e Geoprocessamento (Lapig) do Instituto
de Estudos Socioambientais da UFG, principal
organismo a estudar o cerrado no país. O Lapig é
credenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e
trabalha com imagens de satélites, o que o MMA
não faz - o controle por satélite é somente para a
Amazônia. O estudo foi realizado em conjunto com
a Universidade Federal de Minas Gerais -
Departamento de Cartografia, Centro de
Sensoriamento Remoto. (O Estado de S. Paulo)


