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Visita realizada na segunda-feira

Fogo na Serra preocupa e 
voluntários são chamados

INCÊNDIOS

O quarto dia de com-
bate ao fogo que atingiu 
uma região de mata na 
Serra Tapirapuã não foi 
suficiente para conter 
as chamas e os trabalhos 
devem continuar.

Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil e voluntá-
rios estão empenhados 
e trabalham incansavel-
mente contra o fogo, que 
se alastra com muita ra-
pidez. 

O coordenador muni-
cipal de meio ambiente e 
da Defesa Civil de Nova 
Olímpia, Valdeci dos An-
jos, o Bradock, conversou 
com o Diário da Serra. 

Segundo ele, uma das 
causas do incêndio foi a 
queda de um cabo mono-
fásico da rede de energia 
elétrica. O fogo atingiu 
duas propriedades. Ou-
tro incêndio criminoso 
foi constatado nos arre-
dores. Utilizando gasoli-
na, um incendiário espa-
lhou o combustível por 
vários pontos da MT-358, 
em trechos que compre-
endem a Ponte do Ange-
lim até o quilômetro 23 
da rodovia, além do iní-
cio da Serra Tapirapuã 
até a Pedra Solteira.

“Nesses serviços fo-
ram empregadas várias 
pessoas. Bombeiros, fa-
zendeiros, voluntários, 
terceiros da Usina Itama-

Corpo de 
Bombeiros está 
preocupado 
com a situação

Situação é preocupante

raty que tem caminhão 
pipa, tratores de grade e 
lâmina, pá carregadeiras 
da prefeitura também es-
tão auxiliando e o grupo 
Itamaraty está apoiando 
com pipas para tentar 
minimizar os prejuízos”, 
afirmou, ao pedir encare-
cidamente para que não 
se faça isso. 

“Tem mais de 12 anos 
que não pega fogo nessa 
Serra. As folhas que es-
tão ali depositadas são de 
grande proporção e agora 
a gente perdeu o contro-

le, mas vamos fazer um 
trabalho digno e decente 
para a população não fi-
car sofrendo ali com a fu-
maça em Nova Olímpia e 
região”, completou. 

A estimativa das equi-
pes de combate ao fogo é 
de que a área consumida 
pelas chamas tenha su-
perado a casa dos 3 mil 
hectares. Voluntários se-
guem sendo bem-vindos. 
Os interessados devem 
entrar em contato com 
Márcio, pelo telefone 65-
99640-4100.

CAMPUS TANGARÁ

Ronaldo Quintão (PP), 
Hélio da Nazaré (PSD) e 
Dona Neide (MDB) visita-
ram o campus de Tangará 
da Serra da Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat). Os vereadores 
atenderam convite feito pelo 
diretor Raimundo Nonato 
Cunha de França.

De acordo com o diretor, a 
visita realizada no dia 9, teve 
como objetivo aproximar 
a instituição da sociedade 
tangaraense, representada 
pelo Poder Legislativo Muni-
cipal. “Recebemos o convite 
para conhecer a estrutura 
física da Unemat, seus de-
partamentos, seus projetos 
e pesquisas. E ficamos real-
mente impressionados com 
o trabalho científico que 
vem sendo desenvolvido ali, 
especialmente as pesquisas 
voltadas ao desenvolvimen-
to econômico e social de 
Tangará da Serra e da nossa 
região”, conta o presidente 
da Câmara Municipal, vere-

Unemat apresenta 
projetos de pesquisa e 
extensão a vereadores

Pesquisas 
voltadas ao 
desenvolvimento 
econômico 
e social 
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ador Ronaldo Quintão, que 
é egresso do curso de Admi-
nistração da Unemat.

Na visita os vereadores 
conheceram os laboratórios 
de microbiologia, clínica 
de doenças, anatomia, pro-
cesso de cuidar, ensino de 
biologia, Centro de Línguas, 
Centro de Pesquisa e Estudo 
em Desenvolvimento Agro-

ambiental, e o Centro de 
Geotecnologia e Geoproces-
samento, onde são desenvol-
vidos vários projetos, junto 
aos programas de pós-gra-
duação em nível mestrado 
e doutorado, e também vi-
sitaram o Centro de Convi-
vência do Campus.


