
Desde o dia 30 de agosto, o Posto de Atendimento Emergencial a Animais
Silvestres (PAEAS) começou suas atividades no km 17 da Transpaneira,
usando a estrutura do Posto Fiscal da rodovia. O PAEAS tem como objetivo
atendimento a animais vítimas dos incêndios na região do Pantanal. 

O REM MT faz parte da coordenação e reúne esforços com o Batalhão de
Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), Corpo de Bombeiro Militar
(CBMMT), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), outros órgãos da
esfera estadual e federal além de entidades do terceiro setor e instituições
privadas.

O Posto configura uma ação emergencial de atendimento à fauna, os
animais sofrem de queimaduras, inalação de fumaça e desidratação.
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POSTO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A
ANIMAIS SILVESTRES

A coordenadora geral Ligia Vendramin e o coordenador do subprograma de Fortalecimento
Institucional fazem entrega de insumos e equipamentos ao PAEAS  - REM MT

SEMA DESTINOU MÁQUINAS
APREENDIDAS PARA AJUDAR
NOS INCÊNDIOS

Com apreensões viabilizadas pelo
serviço de caminhões-prancha
contratado pelo Programa REM MT
em fevereiro deste ano, a Sema
destinou máquinas para o combate
dos incêndios no Pantanal e uso
pelo Corpo de Bombeiros Militar
(CBM-MT).

Localização do PAEAS Pantanal
no km 17 da Transpaneira.

(Google Maps)

O REM MT, através da coordenadora geral Ligia Vendramin e do
coordenador do subprograma de Fortalecimento Institucional, Fellipe
Sant’Anna, esteve no Pantanal entre os dias 05 e 07 de setembro para
acompanhar e apoiar o PAEAS com a doação de medicamentos e
materiais para uso dos veterinários, além de computadores, impressora,
tablets e outros insumos que devem auxiliar na operacionalização do
posto.

O REM MT fez a doação de R$ 11,6
mil em medicamentos, além de
rifle projetor de dardos
tranquilizantes, inaladores,
glicosímetro, maquina de tosa e
utensilios para laboratório. 

Estão em previsão a compra de
mais medicamentos e
equipamentos para laboratório.  

MAIS DETALHES

http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5079:posto-de-atendimento-emergencial-a-animais-silvestres-entra-em-operacao&catid=56:sema&Itemid=180
https://goo.gl/maps/sFf9E64TFAuxyKyr8
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5079:posto-de-atendimento-emergencial-a-animais-silvestres-entra-em-operacao&catid=56:sema&Itemid=180
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5053:sema-destina-maquinas-de-infratores-para-combate-aos-incendios-no-pantanal&catid=56:sema&Itemid=180


Através do serviço de monitoramento de imagens em tempo real via
satélites adquirido pelo Programa REM MT em 2019, os órgãos de
fiscalização ambiental já atuaram em 4,8 mil alertas de desmatamento
desde a implementação do Sistema de Monitoramento da Cobertura
Vegetal.

A ferramenta monitora diariamente o território de Mato Grosso
formando mosaicos de imagens e semanalmente emite alertas que
permitem detectar desmates acima de um hectare. O contrato foi
recentemente estendido até 2021.

Laurienne Borges, analista de meio ambiente e integrante da equipe da
Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao
Desmatamento explica que “As imagens de satélites são hoje um dos
principais insumos que utilizamos tanto para identificar os locais onde
estão ocorrendo as alterações na vegetação nativa, quanto para
elaborar peças técnicas que servem como prova do dano provocado ao
meio ambiente. Portanto, estas peças técnicas compõem os
documentos administrativos que lavramos, quando realizamos o
procedimento de autuação, visando garantir a devida
responsabilização dos infratores.”

Desde janeiro de 2020 foram aplicadas R$ 805 milhões em multas por
crimes ambientais no estado.

ATUAÇÃO EM 4,8 MIL ALERTAS DE DESMATAMENTO E
RESPONSABILIZAÇÃO

Satelites monitoram florestas e semanalmente emitem alertas que permitem detectar desmates
acima de um hectare - Imagens Planet

http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/15324275
http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/15324275


Acompanhando o avanço do cronograma de desenvolvimento de
ações, o Programa REM MT inicia, a partir da adoção do sistema
GPWeb, uma fase de monitoramento de ações e promoção de gestão
estratégica em pretensão dos resultados.

O GPWeb é um software de gerenciamento de projetos usado pela
Sema, projetado para criar praticidade em tarefas, desenvolvimento de
estratégias, acompanhar avanços e resultados, organizar ações e
outras ferramentas que devem facilitar a gestão e monitoramento das
atividades previstas no PDI II.

O sistema apoiará a gestão dos dados e favorecerá o aperfeiçoamento
das estratégicas de execução, permitindo a análise em tempo real da
execução física e financeira do Programa.

Sendo assim é fundamental a adesão ao sistema pelos executores. A
coordenação geral do Programa REM MT convida àqueles que se
interessaram em acessar e conhecer mais sobre ferramenta a entrar
em contato pelo e-mail da coordenação.

GPWEB E MONITORAMENTO REM MT

A equipe de coordenação do REM MT durante ocasião de reunião de apresentação do GPWeb em
março deste ano - REM MT

PROGRAMA REM MT 

Telefone: 065-3645-4920 
E-mail: rem@sema.mt.gov.br
SEMA/Cuiabá - MT



EDITAL TEVE 61 PROPOSTAS EM FASE FINAL DE AVALIAÇÃO

SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS

A partir do edital do subprograma aberto em fevereiro deste ano, 61
projetos da agricultura familiar, de povos e de comunidades
tradicionais do estado estiveram em fase final de avaliação por um
comitê técnico. 

O edital teve recurso triplicado e agora oferta R$ 30 mi para iniciativas
de uso sustentável, conservação e recuperação dos recursos naturais.
Os principais temas de investimento da chamada de projetos pelo
subprograma são as cadeias de valor do leite, fruticultura e do
extrativismo de produtos da sociobiodiversidade.

O trabalho minucioso de examinação das propostas foi finalizado e 23
projetos foram elegidos, agora inicia-se o contato com as organizações
proponentes para a entrega de documentos. A lista definitiva dos
selecionados deve sair em outubro.

Após processo de contratação de empresa, a reforma do Batalhão de
Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiro Militar começou
na primeira semana de setembro. Com a reforma viabilizada pelo
subprograma de Fortalecimento Institucional será possível entrega de
novo espaço de operações específico para a atuação dos militares.

O investimento é de R$ 200 mil e o cronograma inicial de entrega da
reforma é 60 dias.

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E
POLÍTICAS ESTRUTURANTES

REFORMA BATALHÃO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Projeto 3D do resultado das reformas do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA).

NOVA MOBÍLIA SALA DE
SITUAÇÃO

A Sala de Situação recebeu este
mês nova mobília através dos
investimento do subprograma. A
melhoria envolveu a compra de
novas estações de trabalho,
cortinas e mesas planejadas.

LICENÇA AUTOCAD

Por intermédio do Subprograma de
Fortalecimento Institucional foram
adquiridas 7 licenças do software
AutoCAD para uso dos
profissionais de engenharia da
Sema. 



Nesse período houve as ações de assistência emergencial com a
entrega de cestas básicas à territórios indígenas em Mato Grosso.
Foram entregues 1044 cestas básicas e kits de higiene pessoal aos
povos do Xingu, Xavantes, Zorós, Suruí entre outros.

SUBPROGRAMA DE  TERRITÓRIOS INDIGENAS

Entrega de 107 cestas ao povo Xavante - Reprodução WhatsApp

ENTREGA DE CESTAS BASICAS NOS TERRITÓRIOS INDIGENAS

Entre os dias 11 e 17 de setembro  houve a entrega de cestas aos povos
Bororo e Xavantes pelos Subcoordenadores do REM MT, Fellipe
Sant’Anna e Marcos Balbino, em nome do Subprograma de Territórios
Indígenas.

Cestas básicas sendo entregues ao povo Saruí. (Reprodução WhatsApp)

Subcoordenadores do REM MT em entrega de cestas básicas ao povo Bororo - Reprodução
WhatsApp



As cestas estão sendo entregues com o apoio da infraestrutura e
logística das Coordenações Regionais da FUNAI e acompanhamento
pela FEPOIMT.

Entrega de 107 cestas ao povo Xavante no dia 16/09/2020 - Reprodução WhatsApp

Redação e diagramação: Fernanda Fidelis – Estagiária de Comunicação do REM MT
Apoio:

Entre em contato com a
gente! 
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DÚVIDAS?


