
MOÇÃO Nº 01/2011  
 

Solicita que sejam mantidas as Brigadas de 
Incêndio do Programa PREVFOGO nos Municípios de  
Minas Gerais, que fazem parte do Território do Mosaico 
Sertão Veredas - Peruaçu. 

 
 

O Conselho do Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu, no uso de suas 

atribuições legais e competências que lhe são conferidas pela portaria no 128 de 
24/04/2009 e reunido no dia 03 de março de 2011 no SESC-Laces em Januária/MG, e  

 

Considerando a alta incidência de incêndios no território do Mosaico Sertão 
Veredas – Peruaçu, região de cerrado mais preservada do Estado de Minas Gerais, 
tendo grande relevância ambiental pela exuberância da flora, da fauna e dos recursos 
hídricos compostos, dentre outros, por importantes afluentes do médio São Francisco;  

 
Considerando que o Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu é formado por um 

conjunto importante de áreas protegidas, como o Parque Nacional Cavernas do 
Peruaçu com 56.800ha, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas com 230.671ha, a 
APA Federal Cavernas do Peruaçu com 146.900ha, sete Unidades de Conservação 
Estaduais, entre proteção integral e uso sustentável, que somam 797.584ha, algumas 
RPPNs e a Reserva Indígena Xacriabás com 56.800ha;  

 
Considerando a importante iniciativa do IBAMA na implantação, em 2010, das 

Brigadas de Incêndio do Programa PREVFOGO em parceria com as prefeituras 

municipais de Chapada Gaúcha, Itacarambi e São João das Missões em Minas Gerais, 
que fazem parte do Território do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu;  

 
Considerando que as referidas Brigadas mostraram resultados expressivos 

na prevenção e combate aos incêndios com a diminuição de ocorrências dos incêndios;  
 
Considerando que, além disso, trata-se de oportunidade de geração de trabalho 

e renda para os moradores da região;  
 
Resolve:  
 
Aprovar Moção a ser enviada ao IBAMA para que sejam mantidas as Brigadas 

de Incêndio do Programa PREVFOGO nos Municípios de Chapada Gaúcha, 

Itacarambi e São João das Missões em Minas Gerais, que fazem parte do Território do 
Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu. 

 
 Januária, 03 de março de 2011 

 
Helen Duarte 

Presidente 
Conselho do Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu 

 

 


