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Plano de Adequação Ambiental do
Oeste foi lançado em Barreiras
FOTOS RONALDO CARVALHO

O lançamento do Plano de Adequação Ambiental do Oeste
contou com as presenças do presidente da Associação dos Irrigantes da Bahia (Aiba), Walter Horita, e dos secretários estaduais de Agricultura, Roberto Muniz, e, de Meio Ambiente,

Juliano Matos.
Poder Público e entidades firmaram parcerias para a sustentabilidade do desenvolvimento do Oeste da Bahia
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Carnaval de Barreiras

Arvores são podadas obedecendo a critérios técnicos
A poda de árvores de logradouros públicos e em propriedades particulares devem
seguir critérios definidos pela lei de preservação ambiental. No circuito do Carnaval,
o visual já é outro.
Página 02
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Normas técnicas devem ser seguidas
na poda de árvores
O cuidado e o respeito pelo meio ambiente
são uma preocupação constante da Prefeitura
de Barreiras. Prova disso, é que pela primeira
vez foi feita na cidade, com critério técnicos, a
poda das árvores das avenidas que compreendem o circuito do Carnaval de Barreiras. Antigamente, as árvores eram cortadas pelo caule,
o que ocasionava muitas vezes até a morte prematura das plantas, além de deixar a cidade mais
feia e com a temperatura mais elevada, devido à
falta de sombra.
Segundo técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, para se fazer uma poda ou retirar qualquer árvore de vias pública é preciso fazer requerimento à secretaria, via oficio, explicando
os motivos do corte. Após a solicitação os técnicos vão até o local e fazem uma análise da
situação da árvore, emitindo então um parecer
para a poda ou não da planta.
Conforme a Lei de Crimes Ambientais nº
9.605, regulamentada pelo o Decreto Federal
nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, aquele
que destruir, danificar, lesar ou maltratar, por
qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, poderá receber uma multa de,
no mínimo, R$ 500,00, além de ser obrigado a
plantar cinco árvores, por cada uma derrubada,
sendo também obrigado a cuidar da planta até
que ela alcance idade adulta.
A depender da gravidade da infração, o Mi-

nistério Público poderá abrir processo, aplicando multas altíssimas. Ou, em caso extremo, decretar a prisão do infrator. Para Valmir Damaso, Biólogo e técnico da Secretaria do Meio Ambiente, “Barreiras necessita de mais áreas verdes devido
à aridez e ao clima da cidade. A prefeitura está fazendo a sua parte. Cabe
também à população dar todo apoio
nesse sentido”.

Critérios para poda de árvores urbanas
1. O porte de uma árvore e a forma da copa é definido
por um modelo arquitetônico, próprio de cada espécie.
2. Adequar uma árvore a um espaço menor do que seu
desenvolvimento natural exige, não é recomendável. Escolha outra espécie que se contente com menos espaço.
3. Através da poda de galhos o desenvolvimento da
copa pode ser direcionado para se processar a alturas maiores, nunca ser suprimido permanentemente.
4. A poda deve ser executada o mais cedo possível,
para reduzir as áreas dos cortes e facilitar o recobrimento
destas com lenho sadio.
5. Ao cortar um galho, preservar o colar e a crista de
casca intacta, mesmo que isto signifique tocos um pouco
maiores.
6. Os galhos devem ser cortados assim que perderem
sua vitalidade. Evitar a inclusão no lenho do tronco de galhos em decomposição. Isto significa também cortes lisos,
sem lascas ou estrepes.

FOTO RONALDO CARVALHO

A prefeitura já está podando as árvores, de forma criteriosa, no
circuito do Carnaval
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GABINETE DA PREFEITA

REPUBLICAÇÃO
DECRETO Nº 005, de 27 de Janeiro de 2009.
“Institui o Calendário Oficial de Feriados Municipais com os pontos facultativos para o ano de 2009.”
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
DECRETA:
Art. 1º - Define Calendário Oficial de Feriados Municipais e institui os pontos facultativos para o ano de 2009 que passa a vigorar na forma
do anexo I, do presente Decreto.
§ 1º Os Postos de Saúde e demais serviços considerados essenciais para a população funcionam normalmente nos dias instituídos como
pontos facultativos.
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação alcança os serviços considerados essenciais para a população e deverá seguir o calendário letivo
estabelecido previamente, para que não haja prejuízo aos estudantes.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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Desenvolvimento e sustentabilidade
FOTOS RONALDO CARVALHO

Na manhã de ontem,05, a
prefeita Jusmari Oliveira e a
Vice- prefeita Regina Figueiredo participaram de um encontro na Associação de Irrigantes da Bahia - Aiba com os secretários estaduais
de Agricultura, Roberto Muniz, e, de Meio Ambiente, Juliano Matos, para o lançamento do Plano de Adequação Ambiental do Oeste da
Bahia, que tem a meta de
regularizar o licenciamento
de duas mil propriedades rurais da região.
"Estamos num ato muito
importante aqui em Barreiras.
A região Oeste será mais uma
vez protagonista de uma ação
modelo para todo o Brasil.
Temos o objetivo encontrar
solução para o passivo ambiental do Oeste do estado, um
problema que persiste há pelo
menos vinte anos", disse o
secretário Juliano Matos.
A meta do Governo do
Estado é que a adequação
ambiental das propriedades
seja feita num prazo de dois
anos. "Essa região representa para o mundo a possibilidade da oferta de alimentos
na mesa das pessoas. Esse
passivo de duas décadas poderia comprometer toda a
produção. Já estava passan-

Secretário de Meio Ambiente da Bahia, Juliano Matos (PV), falou que o Oeste baiano será referência nas
ações de adequação ambiental

do da hora de agirmos em
conjunto", revelou o Secretário de Agricultura, Roberto
Muniz.
Para a prefeita Jusmari
Oliveira, o lançamento do
Plano de Adequação Ambiental em Barreiras fortalece ainda mais a posição do
município como pólo da região. "Barreiras voltará a ocupar a posição de cidade líder
da região, e irá agir em parceria com os demais municípios. O lançamento desse plano só vem a contribuir para o
fortalecimento do agronegócio e de toda a cadeia produtiva no Oeste da Bahia".

Homenagem Aiba - No evento, foi feita uma homenagem ao atual prefeito de Luís Eduardo Magalhães,
Humberto Santa Cruz Filho, que foi presidente da Aiba
durante 18 anos. "Humberto sempre foi um entusiasta.
Além de ajudar a fundar a Aiba, também colaborou para
a criação de outras instituições como a Fundação Bahia.
A nossa região cresceu muito graças inclusive a essa
visão empreendedora de Santa Cruz. Desejamos sucesso e prosperidade nesse novo caminho que ele está
trilhando", disse o atual presidente da Aiba, Walter Horita. Coube a João Carlos Jacobsen Rodrigues, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão-Abapa, a entrega de um display com fotos históricas, ao presidente da Aiba, Humberto Santa Cruz.

Portaria 001- Como ação integrante do Projeto Seagri
Itinerante, os secretários estaduais Roberto Muniz e Juliano
Matos assinaram a Portaria Conjunta 001, dispondo sobre a
criação do plano que consolidará a gestão ambiental na região Oeste da Bahia.
A portaria constitui um Grupo de Trabalho, (GT), coordenado pela Superintendência de Políticas Florestais, Conservação e Biodiversidade da Sema. O GT tem em sua composição
engenheiros florestais, agrônomos, biólogos, advogados, geógrafos e especialistas em fiscalização e técnicos agrícolas. Todos eles pertencem aos quadros da Seagri e da Sema.
O Plano de Adequação Ambiental do Oeste faz da Bahia
pioneira nesta linha de ação, numa região estratégica do
ponto de vista do agronegócio e da conservação ambiental, e servirá de modelo para outras regiões do Estado e
para o País. Um dos pontos do Plano é o que atende à
exigência do Ministério do Meio Ambiente de que todas as
propriedades rurais devem ter uma reserva legal correspondente a 20% da área da propriedade.

