Mato Grosso garante US$ 1
milhão
para
combate
ao
desmatamento
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Mato Grosso deve receber cerca de 1 milhão de dólares em
recursos, por meio do Fundo da Força Tarefa dos Governadores
para Clima e Florestas (GCF), para investir em combate ao
desmatamento ilegal na Amazônia. O anúncio foi feito, esta
semana, durante a reunião anual do GCF, em Barcelona, na
Espanha, que contou com a participação do governador Pedro
Taques e da secretária de Estado de Meio Ambiente, Ana Luiza
Peterlini. O total de recursos garantidos pelo governo da
Noruega é de U$ 25 milhões para apoiar ações de redução de
desmatamento e mitigação das mudanças climáticas em 25
jurisdições de florestas tropicais no México, Peru, Brasil,
Indonésia e Nigéria.
Conforme a secretária Ana Luiza Peterlini, esse anúncio foi
muito importante para o Estado que tem investido fortemente
nos últimos 10 anos no combate ao desmatamento ilegal e obteve
uma redução de até 80% nesses números. Ela explica que em
2004, ano em que se atingiu a sua maior taxa, a área desmatada
ilegalmente chegou a 11.814 mil km2. No ano passado, não
ultrapassou 1.048 mil km2. Se forem considerados os dados do
Prodes, Mato Grosso reduziu 5,2 milhões hectares de florestas
desmatadas em seu território, entre 2006 e 2014. “Nossas

reduções representam quase 2 bilhões de toneladas de CO2,
volume maior que a redução de qualquer Estado da Amazônia para
o período e o maior que a grande maioria dos países do Anexo
I, do Protocolo de Kyoto”, disse a secretária.
A contribuição da Noruega vai desempenhar um papel importante
no apoio à implementação da Declaração Rio Branco. Produzido
em 2014, esse documento estabelece compromissos para os
membros do GCF em reduzir o desmatamento em 80% até 2020, está
vinculado a financiamentos internacionais, propõe criar
parcerias com cadeias produtivas sustentáveis e financiamento
para comunidades indígenas e tradicionais. Para a enviada
especial da Noruega para as mudanças climáticas, Hanne
Bjurstrøm, a Declaração de Rio Branco aumentou o nível de
ambição e ajudou a colocar a floresta no topo da agenda na
‘Cúpula do Clima’ da Organização das Nações Unidas (ONU), em
setembro do ano passado.
Além do aporte de recursos anunciados, uma forma de reforçar
os trabalhos já realizados pela equipe de Mato Grosso junto ao
GCF consistiu na homenagem ‘pelos relevantes serviços
prestados à área ambiental’ à secretária-adjunta de Mudanças
Climáticas da Sema, Elaine Corsini, que no evento representou
toda a equipe da Secretaria que está empenhada na implantação
de programas e projetos de Redução das Emissões por
Desmatamento e Degradação florestal (REDD+). Elaine foi a
única representante entre todos os participantes a receber
esta homenagem. Como é um dos integram o GCF desde a sua
fundação, Mato Grosso participou de todas as reuniões do GCF,
realizadas desde 2010, entre os países que já receberam o
evento estão: Indonésia, México, Peru e Brasil (Rio Branco).
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