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Câmara instala Comissão 
Externa de Investigação das 

queimadas no País 

Rosa Neide cobra do governo federal 
recursos e ação do exército no combate 

às chamas
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 Câmara dos Deputados insta-Alou na quinta-feira (17.09), a 
C o m i s s ã o  E x t e r n a  p a r a 

Acompanhamento e Investigação das 
queimadas em biomas brasileiros. A 
criação da Comissão atende a requeri-
mento da deputada federal Professora 
Rosa Neide (PT), que foi indicada como 
coordenadora do colegiado. Como 
primeira ação está a diligência in loco no 
Pantanal, na região da estrada parque 
Transpantaneira, em Poconé-MT
A Comissão conta com participação de 
21 deputados e deputadas, muitos deles 
c o m p õ e m  a  Fre n t e  Pa r l a m e n t a r 

Ambientalista. 
Em audiência pública virtual realizada 
pela Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso (AL-MT), na quinta-feira (17.09),  
a deputada Rosa Neide destacou que 
com a diligência, “os deputados poderão 
observar a situação do bioma, ouvir os 
moradores, as comunidades locais, bem 
como colher subsídios que embasarão o 
relatório técnico da Comissão. Nosso 
objetivo é cobrar do poder executivo 
ação imediata no combate ao fogo, mas 
também propor o aprimoramento da 
legislação ambiental referente ao 
Pantanal”, disse.

rofessora Rosa Neide (PT) apre-Psentou na segunda-feira (14.09), à 
Câmara, Indicação ao Poder 

Executivo para que adote medidas 
imediatas de mobilização de militares e 
consignação de dotações orçamentárias 
para apoiar o enfrentamento das 
queimadas no Pantanal. A indicação foi 
subscrita pelo deputado federal Nilto 
Tatto (PT-SP).

A parlamentar indica ainda que o 
governo federal institua um “Gabine-
te de Crise” interinstitucional, partici-
pativo e  interfe derativo,  para o 
enfrentamento das queimadas nos 
biomas do País. A petista encaminhou 
ainda, na quinta-feira (24.09), ofício ao 
p r e s i d e n t e  d a  R e p ú b l i c a ,  J a i r 
Bolsonaro, cobrando as ações aponta-
das na indicação.

Denúncias apontam falta 
de apoio do governo 
Bolsonaro no combate 
às queimadas

Contingenciamento do 
Fundo Clima é política 
do governo federal contra 
o meio ambiente 

‘São os Povos indígenas,
 quilombolas, ribeirinhos

 e tradicionais que 
preservam o Pantanal'

Deputada Rosa Neide 
participa do lançamento

 da campanha Outubro 
Rosa 2020 
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 deputada Rosa Neide (PT) Aapresentou na segunda-feira 
(14.09), requerimento de informa-

ção que solicita ao ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, sobre as 
medidas adotadas pelo governo federal 
para enfrentar as queimadas no País, 
especialmente no Pantanal. O requeri-
mento foi subscrito pelo deputado federal 
Nilto Tatto (PT-SP).

Os deputados querem informações “se o 
governo federal tem previsão de uso 
(número) de militares do exército atual-
mente e nos próximos dias dedicados ao 
enfrentamento das queimadas”. E 'quais as 
medidas imediatas estão sendo adotadas 
pela União no apoio ao enfrentamento das 
queimadas no Pantanal', entre outras.

m comitiva coordenada pela Edeputada Professora Rosa Neide 
(PT), parlamentares visitaram 

áreas  atingidas  p elos  inc êndios 
florestais no Pantanal mato-grossense 
e discutiram um projeto de lei para 
políticas permanentes contra queima-
das. No sábado (19.09) eles visitaram 
também o posto fiscal, o espaço de 
acolhimento de animais vítimas das 
queimadas, conversaram com pesqui-
sadores, representantes de ONGs, 
bombeiros e gestores da região em 

Escritório Político em Cuiabá
Rua Deputado Roberto Cruz, Quadra 12, Número 01
Bairro Miguel Sutil – Cuiabá/MT
CEP: 78048-298
Telefone: (65) 3054-4839

‘São os Povos indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos e tradicionais que preservam o 

Pantanal'

busca de soluções para o fogo que está 
devastando a fauna e a flora.

Participaram também da comitiva os 
deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Paulo 
Teixeira (PT-SP), Rodrigo Agostinho 
(PSB-SP), Professor Israel Batista (PV-
DF) e Dr. Leonardo (Solidariedade-MT).

Na ocasião, os parlamentares recebe-
ram diversas denúncias que apontam 
para a falta de ação e apoio da gestão 
Bolsonaro no combate às chamas.
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Rosa Neide requer informações do 
Ministério do Meio Ambiente sobre 

quais foram as ações adotadas 
no combate aos incêndios

Denúncias apontam falta de apoio 
do governo Bolsonaro no combate 

às queimadas
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Editorial

 STF realizou na segunda-feira (21.09) audiência Opública para debater a ação impetrada pelo PT, PSOL, 
PSB e Rede (Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF 708) que acusa o governo 
Bolsonaro de omissão ao não usar os recursos do Fundo 
Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima). 

“Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, tivemos o 
maior desmatamento e as maiores queimadas das últimas 
décadas na Amazônia. Em 2020 temos a maior queimada da 
história do Pantanal. Todos os biomas do País estão ardendo 
em chamas. O meu estado, Mato Grosso, registrou o maior 
número de queimadas do País e o governo federal está 
omisso. Bolsonaro desmontou deliberadamente os órgãos 
ambientais, cortou o orçamento e contingenciou os recursos 
do Fundo Clima. Trata-se de uma política deliberada de 
destruição do meio ambiente”, denunciou Rosa Neide.

epresentantes de comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e povos indígenas que vivem no Pantanal partici-Rparam na quinta-feira (01.10), de audiência pública virtual da Comissão Externa. Professora Rosa Neide denunciou o que 
chamou de falsas acusações contra as populações mais vulneráveis do Pantanal. Ela destacou que é missão do colegiado 

dar voz a todas as populações que vivem no Pantanal. “Na nossa segunda audiência ouvimos cientistas, pesquisadores e profissio-
nais de órgãos ambientais. Nessa terceira audiência ouvimos os povos originários e tradicionais que vivem no Pantanal há 
centenas de anos”, disse.

Contingenciamento do Fundo Clima é política 
do governo federal contra o meio ambiente 

Comitiva recebe estudos, documentos e projetos 
para combate às queimadas no Pantanal

Comissão Externa encaminha convocação 
de Ricardo Salles

 comitiva coordenada por Rosa Neide (PT) realizou no domingo A(20.09), a última reunião da diligência no Pantanal e recebeu estudos, 
documentos e projetos de pesquisas do Observa MT, Fórum Mato-

grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad), Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat), Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), Programa Humedales Sin Fronteras e Projeto PELD-Pantanal.

“Não precisamos buscar pesquisas de outros lugares. Aqui nós temos quem 
pesquisou e quem tem domínio deste tema. Temos os povos ribeirinhos, 
povos quilombolas, povos indígenas, fazendeiros e fazendeiras e homens 
pantaneiros e mulheres pantaneiras que sabem exatamente as modifica-
ções que ocorreram no Pantanal nestes últimos 300 anos”, afirmou.

 Comissão Externa da Câmara Adestinada a acompanhar e 
promover estratégia nacional 

para enfrentar as queimadas em biomas 
brasileiros realizou na quinta-feira 
(24.09), a primeira reunião virtual de 

trabalho. Coordenada pela deputada 
Rosa Neide (PT), a atividade contou com 
participação de outros nove parlamen-
tares que compõe o colegiado. Na ocasião 
debateram o plano de trabalho e encami-
nharam a convocação do ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A Professora Rosa Neide fez um balanço 
das ações encaminhadas por seu 
mandato, no período em que a Comissão 
estava em vias de ser instalada. 

 Outubro Rosa (dedicado à informa-Oção, prevenção e tratamento do 
câncer em mulheres) chegou e com 

ele uma triste realidade que se arrasta 
desde meados do mês de julho: os incêndios 
sem controle no Pantanal que durante 
meses cobriram nossa capital Cuiabá e 
municípios da baixada cuiabana de fumaça 
e fuligem.

Para debater a situação dos incêndios 
florestais  des c ontrolados  tanto no 
Pantanal, quanto nos demais biomas 
brasileiros apresentei no dia 14 de setem-
bro,  na  Câmara  dos  D eputados ,  o 
Requerimento 2369/2020, solicitando a 
criação de uma Comissão Externa para 
acompanhar e investigar as causas dos 
incêndios, bem como para cobrar do 
governo federal ações imediatas no 
combate ao fogo.

O requerimento foi acatado pelo presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) que 
instalou a Comissão no dia 22 de setembro e 
me nomeou como Coordenadora do 
colegiado. Ao todo, a Comissão Externa 
conta com 22 deputados federais de 
diversos partidos e de vários Estados do 
País.

Como primeira ação realizei nos dias 19 e 20 
de setembro junto com outros quatro 
deputados que compõem o colegiado, 
diligência in loco na região da estrada 
parque Transpantaneira, em Poconé (MT). 
Na ocasião, dialogamos com os pantaneiros 
e pantaneiras que sofrem diretamente os 
impactos dos incêndios, sobrevoamos as 
áreas queimadas,  acompanhamos o 
trabalho de resgate dos animais e colhemos 
subsídios que comporão relatório da 
Comissão.

O colegiado já promoveu 11 audiências 
públicas online para escuta da população. 
Os participantes de todas as atividades 
promovidas pela Comissão foram unâni-
mes em afirmar: o governo federal precisa 
assumir sua responsabilidade constitucio-
nal de promover ações imediatas e 
robustas de combate às chamas tanto no 
Pantanal, quanto na Amazônia e no 
Cerrado.

Neste boletim você poderá conferir o que 
meu mandato já encaminhou nesse esforço 
de controlar os incêndios no Pantanal. 
Estamos na luta e empenhados para que 
neste Outubro Rosa possamos desenvolver 
nossas campanhas de informação e 
prevenção do câncer de mama e de colo de 
útero, mas em um Estado que tenha de fato 
o apoio efetivo do governo federal para 
apagar todos os incêndios florestais que 
atingem todo o território mato-grossense.

Professora Rosa Neide 
Deputada Federal (PT-MT)
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Deputada Federal (PT-MT)
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 deputada federal Professora Rosa Neide (PT-MT) participou na quinta-feira (01.10), no final da tarde, do lança-Amento virtual na Câmara, da campanha 'Outubro Rosa: A saúde e um toque de atenção'. A campanha visa 
conscientizar as mulheres para a importância da prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

“A construção de políticas públicas para as mulheres passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). As 
mulheres brasileiras não podem mais continuar morrendo nas filas à espera de um exame de mamografia, ou a espera de 
tratamento do câncer de mama ou do colo de útero”, afirmou Rosa Neide.

s  nas c entes  de  rios  do APantanal estão secando. 
Foram e continuam sendo 

desmatadas e queimadas para 
plantio de monoculturas. Essa é uma 
das causas da maior seca dos últimos 
47 anos no bioma”,  afirmou a 
deputada Professora Rosa Neide (PT), 

rofessora Rosa Neide que coordenou diligência in loco da Câmara Pdos Deputados ao Pantanal apresentou na terça-feira (22.09), no 
Plenário, relatos sobre a situação das queimadas no bioma. Ela ainda 

criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia-Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), por ter culpado povos indígenas 
pelas queimadas e pelo desmatamento no Pantanal e na Amazônia.

A deputada disse que nunca viu uma seca tão grande e uma situação tão 
grave no Pantanal. Ela relatou que apenas 172 pessoas estão oficialmente 
combatendo os incêndios, entre bombeiros e voluntários e criticou a 
ausência do governo federal.

Deputada critica discurso de Bolsonaro na ONU 

Deputada Rosa Neide participa do lançamento
 da campanha Outubro Rosa 2020 

“Nascentes de rios foram desmatadas para 
plantio de monoculturas”, denuncia Rosa Neide

Espaço Cultural Casa 
das Pretas

Pesquisadores cobram combate imediato aos
 incêndios e atualização da legislação 

aior participação do governo Mfederal no combate às chamas 
no Pantanal; atualização da 

legislação para garantir preservação e 
manejo sustentável do bioma; construção 
de estruturas permanentes de combate 
aos incêndios florestais no Pantanal e em 
outros biomas foram as ações elencadas 
em audiência pública virtual realizada na 

quarta-feira (30.09), pela Comissão 
Externa destinada a acompanhar e 
promover estratégia nacional para 
enfrentar as queimadas em biomas 
brasileiros.

A audiência da Comissão contou com 
palestras de pesquisadores e cientistas das 
Universidades Federais de Mato Grosso 

 deputada Professora Rosa Neide (PT) participou no sábado A(03.10), da inauguração do Espaço Cultural Casa das Pretas, 
em Cuiabá. 

Do Orçamento Geral da União (OGU) 2019, a deputada Rosa Neide 
indicou R$ 50 mil para investimento na manutenção do Espaço. Para 
o OGU 2020, a petista indicou emenda de R$ 200 mil para a Casa das 
Pretas. 

(UFMT) e Mato Grosso do Sul (UFMS), da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT) e do Instituto Centro de Vida 
(ICV); de profissionais do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Renováveis (IBAMA) e da 
Empresa  Brasi leira  de  Pes quisa 
Agropecuária (Embrapa/Pantanal).

sexta-feira (02.10),  na terceira 
audiência pública da Comissão 
Externa da Câmara, que contou com 
participação de Organizações Não 
Governamentais (ONGs).

“As nascentes dos principais rios 
pantaneiros estão localizadas no 

Planalto de Mato Grosso. Atualmente 
estão desmatadas e queimadas. O 
p l a n t i o  d a  m o n o c u l t u r a  t e m 
avançado nessas áreas. A legislação 
precisa garantir a recuperação dessas 
n a s c e n t e s  e  s u a  p re s e r va ç ã o 
permanente”, defendeu.

“


