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VIAGEM DE MONITORAMENTO AO PANTANAL

PAEAS PANTANAL
Desde o inicio de suas operações,
a estruturação das atividades do
PAEAS viabilizaram a atuação de
diferentes órgãos e organizações.
Abaixo estão listadas algumas das
principais ações:

72 PESSOAS
Envolvidas com o trabalho
de resgate e assistência
aos animais.

182 ANIMAIS
Atendidos, resgatados ou em
tratamento desde o inicio das
operações

Portal para o Pantanal Matogrossence - REM MT.

Em resposta ao desastre ocorrido no Pantanal diante da extrema seca e
dos incêndios florestais, o Programa REM MT remanejou 27 veículos para
apoiar o trabalho do BEA no combate ao fogo, além de investimentos na
ordem de R$ 100.000,00 para a estruturação e funcionamento do Posto de
Atendimento Emergencial a Animais Silvestres (PAEAS).
A equipe de Coordenação do Programa REM se fez presente ao longo de
toda campanha emergencial no PAEAS para monitorar os trabalhos e
identificar demandas de equipamentos, remédios e materiais de
laboratórios doados.
No dia 19 de setembro, houve a entrega de tanques de água potável para
abastecer os cochos de dessedentação para os animais, ao longo da
Estrada Parque Transpantaneira e verificação da instalação de banheiros
químicos também adquiridos pelo Programa.

2,3 MILHÕES DE LITROS DE
ÁGUA DISTRIBUIDOS
Com distribuição pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Mato
Grosso, Exército Brasileiro e
entidades do terceiro setor

53 TONELADAS DE
ALIMENTOS
Através da aticulação de ONGs
e outros órgãos.

MAIS DE 60? MIL REAIS EM
EQUIPAMENTOS E
REMÉDIOS
O REM MT fez a aquisição de
mais de 60 mil reais em
equipamentos para uso dos
médicos veterinários e
remédios ao PAEAS.

IMERSÃO GPWEB
Nos dias 09, 13, 14 e 15 de outubro de 2020, a equipe de coordenação do
Programa REM MT e seus principais pontos focais estiveram reunidos para
alinhar fluxos e procedimentos para estruturar o monitoramento dos
subprogramas. A partir da terça (13) a equipe esteve em imersão para
conhecer, ajustar e alimentar o sistema de gestão – GPWeb.

CONHEÇA O SITE DO
REM MT!
https://www.remmt.com.br/

A segunda parte do evento aconteceu em Chapada dos Guimarães, onde
os pontos focais foram capacitados para uso da plataforma e atualizaram
as informações de execução. A gestão das informações por meio do
sistema GPWeb garantirá a visibilidade ao cumprimento das metas
pactuadas com os financiadores, KfW e BEIS, além de permitir aos
gestores e executores de todas as organizações envolvidas o
conhecimento em tempo real do impacto do Programa.

A equipe na companhia dos principais executores do Programa no útimo dia da imersão GPWeb REM MT.

BPMPA CONDECORA REM MT COM MEDALHA DE MÉRITO
PROTETOR AMBIENTAL
No dia 20 de outubro o Programa REM MT, na figura da Coordenadora Geral,
Ligia Nara Vendramin, e do Coordenador do Subprograma de
Fortalecimento Institucional, Fellipe Sant’Anna, teve a honra de receber a
condecoração e reconhecimento por Mérito Protetor Ambiental pelo
Comando Especializado da Polícia Militar, por meio do Batalhão de
Proteção Ambiental (BPMPA).

A equipe acompanhada da Tenente Joelma Carvalho e do Ten. Cel. Fagner Augusto do Nascimento
- REM MT.

A solenidade ocorreu na sede do Batalhão de Polícia Militar de Proteção
Ambiental, no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá, e marcou o aniversário de
37 anos da unidade.
O Programa REM MT foi reconhecido pelo Batalhão por suas ações e
contribuição direta para a proteção e conservação das riquezas naturais,
fauna e flora de MT.
SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS
RESULTADOS DA CHAMADA 03/2020

Documento relaciona projetos selecionados e eixos de atuação e biomas tratados pelo
subprograma - REM MT.

Foi divulgado o resultado final da chamada de projetos do subprograma, os
projetos selecionados terão como temas principais a promoção do uso
sustentável e da conservação dos recursos naturais nas cadeias de valor
dos produtos da sociobiodiversidade, como a castanha do brasil, babaçu,
cumbarú, sementes florestais, sistemas agroflorestais, apicultura e
meliponicultura, fruticultura e bovinocultura de leite.

OFICINA DE MOBILIZAÇÃO
E ELABORAÇÃO DE
PROJETOS
No mês de setembro aconteceu a
oficina para elaboração de projetos
dedicada à AFPCTs. Oferecida em 4
módulos teve a moderação pela
GOPA e apoio pela GIZ.

A Chamada recebeu ao todo 65 projetos de diferentes organizações do
estado de Mato Grosso e dos estados vizinhos. Destes somente 35 tiveram
homologação do Comitê Técnico, formado especialmente para analisar as
propostas recebidas e selecionar aquelas aptas a receberem apoio.
Com um valor inicial de R$ 10mi, a chamada teve o valor acrescido para um
total de aproximadamente R$ 32mi devido a alta qualidade dos 23 projetos
que foram selecionados e que começarão a serem executados levando-se
em conta todas as medidas para a prevenção do coronavírus,
principalmente nas atividades coletivas, como oficinas, capacitações, dias
de campo entre outras.

CONHEÇA OS PROJETOS
E PROPONENTES
SELECIODADOS

Entre as organizações proponentes selecionadas, metade delas são
organizações de base da agricultura familiar e de povos e comunidades
tradicionais e organizações indígenas. Na lista teremos ainda as principais
Fundações de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e as
mais relevantes organizações não governamentais que atuam em Mato
Grosso.
Todas as propostas já estão em fase final de ajustes dos documentos para
a formalização contratual e sustentabilidade técnica. Após a formalização
do contrato as organizações passarão por uma capacitação nos
mecanismos de gestão financeira e técnica e de monitoramento dos
impactos dos projetos.

REM MT EM
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O REM esteve presente também
em audiência pública sobre as
queimadas no pantanal com a
presença de senadores,
representantes de proprietários de
fazendas e pousadas, de
organizações não governamentais
(ONGs) e cientistas.

Os chamados proponentes estão englobados ao foco do subprograma de
fortalecer organizações de base, como associações e cooperativas, onde
envolvem diretamente agentes das comunidades tradicionais.
Conheça os projetos clicando aqui!
SUBPROGRAMA DE TERRITÓRIOS INDIGENAS

REUNIÃO DA GOVERNANÇA
Nos dias 24 e 25 de setembro houve a 4ª Reunião da Governança para
discussão e aprovação do Plano Emergencial de Enfrentamento ao
Coronavírus e aos incêndios florestais. O evento aconteceu por meio de
webconferências, evitando deslocamentos durante a pandemia. A reunião
deliberou sobre as formas de execução dos recursos para atender as
dificuldades existentes em relação à saúde (tratamento e prevenção da
COVID-19), segurança alimentar, comunicação e incêndios florestais.
Além da coordenação, estiveram presentes os membros da governança:
representantes das regionais e diretoria da FEPOIMT, FUNBIO, FUNAI, GIZ e
GOPA (consultoria Internacional do Programa REM). Além de participação
especial dos DSEI’s. A coordenadora do REM MT, Ligia Vendramin, avalia
que a reunião foi extremamente produtiva, e está confiante na destinação
apropriada e eficiente dos recursos.

ENTREGA DE
SOPRADORES AO
POVO UMUTINA
Em nome do subprograma de
Territórios Indígenas, o
coordenador do subprograma de
Fortalecimento Institucional,
Fellipe Sant’Anna levou sopradores
à Aldeia Umutina do Povo
Balatiponé, em Barra do Bugres.
Esses equipamentos foram usados
no combate à incêndios florestais.

APOIO AO POVO GUATÓ

Entrega de água potável ao povo Guató - Ligia Nara Vendramin (REM MT)

Em nome do subprograma de Territórios Indígenas a coordenadora do
REM MT, Ligia Vendramin em parceria com a FEPOIMT, fez a entrega de
100 galões de água mineral doados pelo Tribunal Regional do Trabalho,
como apoio emergencial ao povo indígena Guató, da T. I. Guató, Pantanal
matogrossense.

SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO, INOVAÇÃO, E MERCADOS
SUSTENTÁVEIS

DIAGNÓSTICOS DE PROPRIEDADES

Visitas para diagnóstico de propriedade - Ademir Mascarello (EMPAER-MT).

Os técnicos da EMPAER-MT envolvidos na linha temática de cadeia da
pecuária sustentável do Subprograma PIMS iniciaram, em setembro, a
elaboração dos diagnósticos de propriedades dos municípios de Aripuanã,
Castanheira, Cotriguaçu, Colniza, Juara, Juruena, Juína e Nova
Bandeirantes.
Por meio de visitas, o diagnóstico tem o objetivo de levantar informações
ambientais, econômicas e sociais das propriedades que serão inseridas ao
Programa REM e receberão atendimento de ATER.

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

ADITIVO DO CONTRATO PARA REMOÇÃO DE MAQUINÁRIOS
APREENDIDOS

Retirada de maquinário de zona rural em fevereiro deste ano. - Sema

Para a manutenção do contrato de serviço de caminhão-prancha usados
para o transporte de maquinários foi solicitado um aditivo no valor que
deve garantir o seguimento de apreensões e remoções de bens flagrados
em crimes ambientais pelos próximos 6 meses.
O serviço tem expressiva importãcia para a responsabilização de infratores
ambientais, promovendo sua imediata descapitalização e impossibilitando
que a atividade ilegal continue após o flagrante, paralisando a destruição
ambiental. Outros pontos que fortalecem a importância da manutenção do
contrato são a desestimulação de ações ilegais perante o prejuízo
financeiro, apreensão de maquinários e atenção midiática e local que se dá
na ocasião de flagrante.
As máquinas de porte médio e pesado apreendidas são encaminhadas ao
pólo urbano mais próximo ou outra destinação definida pela SEMA.
Durante os nove primeiros meses do serviço foram removidas 137
máquinas, entre elas caminhões, tratores de pneu e esteiras.

CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
No mês de outubro o Programa REM MT fez a contratação de serviço de
armazenamento de dados e mosaicos de imagens providos por
constelações de satélites (Planet e outros) usados para monitoramento de
florestas em Mato Grosso.
Essa solução de armazenamento é conhecida como Storage e garantirá
processamento e acesso rápido dos mosaicos de imagens. O prazo para
sua instalação é de 90 dias.

A Medalha de Mérito Protetor
Ambiental recebida pela
coordenadora geral Ligia Nara
Vendramin e coordenador do
subprograma Fellipe Sant'Anna.

Sema MT

Segundo o coordenador de Geoprocessamento e Monitoramento
Ambiental a solução garantirá “armazenamento para grande volume de
dados, com backup e alta performance em manipulação de imagens de
satélite que permitirá a inclusão e disponibilização dos mosaicos anuais da
área do Estado permitindo um melhor desempenho.”
O programa REM ainda viabilizou a atualização do software ENVI e a
aquisição de mais uma licença do programa para a Superintendência de
Fiscalização.
“Esse software é importante para elaboração dos produtos derivados de
sensoriamento remoto para subsidiar as análises ambientais desta
Secretaria e fornecer dados para auxiliar as políticas públicas e ações de
comando e controle do Estado. Permitindo a importação de imagens e
vetores; calibração de imagens; correção atmosférica;
georreferenciamento; fusão de imagens; mosaico; ortorretificação;
classificação de imagens; detecção de mudanças; modelagem
topográfica; extração de índices espectrais; transformação de bandas;
processamento hiperespectral; processamento SAR; análise de cultivo;
integração à plataforma GIS; automação de processos; desenvolvimento
de rotinas em linguagem IDL; além de um módulo para tratamento de
dados proveniente de VANTs (Drones), que auxiliará muito nas ações de
fiscalização em campo.”, especifica o coordenador.

Através das aquisições
destes equipamentos e
softwares foi possível realizar
a atualização do setor que
estava bastante defasado em
tecnologia, possibilitando
maior desempenho no
monitoramento da vegetação
do Estado.
- André Dias
Coor. Geoprocessamento
e Monitoramento Ambiental (Sema)

EQUIPAMENTOS PARA CGMA E SUF
O REM MT viabilizou a compra de 6 workstations destinados para a
Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA),
estes computadores possuem hardwares superiores aos computadores
comuns.A CGMA é responsável por administrar a base de dados
geoespaciais, elaborar bases cartográficas, mapas, cartas temáticas e
pareceres técnicos, além de monitorar focos de calor, áreas queimadas,
desmatamento legal e ilegal, degradação e exploração florestal.
A CGMA é responsável por administrar a base de dados geoespaciais,
elaborar bases cartográficas, mapas, cartas temáticas e pareceres
técnicos, além de monitorar focos de calor, áreas queimadas,
desmatamento legal e ilegal, degradação e exploração florestal.
Os Workstations irão promover a agilidade no processamento e
cruzamento desses dados e da geração de mosaicos de imagens para a
cobertura de todo o Estado.
Segundo o coordenador de Geoprocessamento e Monitoramento
Ambiental, André Dias, “estes mosaicos permitem uma ótima visualização
para vegetação, solo, fogo e alterações vegetais e são insumos essenciais
para compreender a evolução da ocupação no Estado, avaliar os padrões
de ocupação e permitir realizar o monitoramento de alterações da
cobertura vegetal do estado, auxiliando nas análises dos diversos setores
desta secretaria e de outros órgãos do estado.”
“Essas ferramentas permitirão realizar um salto nas análises ambientais,
permitindo a automatização de diversos processos, aliviando a carga dos
analistas na elaboração de dados geoespaciais, permitindo disponibilizálos de forma ágil para subsidiar a fiscalização e as políticas públicas no
combate ao desmatamento, destaca o coordenador, André Dias.” (SemaMT)

DÚVIDAS?
Entre em contato com a
gente!

PROGRAMA REM MT
Telefone: 065-3645-4920
E-mail: rem@sema.mt.gov.br
SEMA/Cuiabá - MT
Site: remmt.com.br

Diagramação: Fernanda Fidelis – Estagiária de Comunicação do REM MT
Apoio:

