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Nove cidades decretaram 
emergência por causa da seca

MATO GROSSO

Nove cidades de Mato 
Grosso já decretaram si-
tuação de emergência por 
causa da seca e da iminên-
cia de uma crise hídrica. 
A Defesa Civil informou 
que até agora os decretos 
de quatro das cidades já 
foram homologados pelo 
Estado.

De junho de 2020 a 
maio deste ano, choveu 
apenas 55% do volume 
que caiu no mesmo perí-
odo de 2019 e 2020.

Em Chapada dos Gui-
marães cerca de 5,7 mil 
moradores sofrem com o 
desabastecimento regu-
lar de água na zona rural. 
Eles dependem de um ca-
minhão-pipa enviado pela 
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Pior seca dos últimos 60 anos

gestão municipal.
Conforme o prefeito do 

Município, Osmar Froner, 
a matriz econômica da 
cidade, baseada no eco-
turismo, encontra-se pre-
judicada devido ao exau-
rimento hídrico também 
nos atrativos turísticos, 
causando desequilíbrio 
em toda a cadeia comer-
cial.

Tangará da Serra tam-
bém está entre as cidades 
que tiveram a situação de 
emergência reconhecidas 
pela Defesa Civil de Mato 
Grosso. O Município tem 
um problema crônico no 
abastecimento de água, 
que se agravou em 2016. 
Desde então, por conta 
do crescimento popula-
cional, a estação de trata-
mento não tem suportado 
a demanda.

No documento, a Prefei-
tura de Tangará da Serra, 
onde não chove há mais 
de 100 dias, decretou si-
tuação de emergência por 

seis meses, podendo ser 
prorrogada igual período.

De acordo com a Prefei-
tura do município, os cór-
regos e rios estão muito 
abaixo dos níveis normais 
para essa época do ano.

Classificada como a 
pior seca dos últimos 60 
anos, a falta de chuvas, 
as queimadas e o recorde 
de baixa do Rio Paraguai 
também tem prejudicado 
o setor de turismo aquá-
tico em Cáceres, onde 
não chove há mais de 
150 dias.

Além de Chapada dos 
Guimarães, Tangará da 
Serra e Cáceres, Alto Ta-
quari e Juscimeira, que 
também sofrem com a 
seca e as queimadas, 
decretaram situação de 
emergência.

Conforme a Defesa Ci-
vil de Mato Grosso, de-
cretos de Jaciara, Guira-
tinga, Barão de Melgaço e 
Arenápolis estão em pro-
cesso de homologação.

BRUNA BARBOSA / Midia News


