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Senhor Ministro,

Ao cumpriment6-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excel0ncia para solicitar o
apoio desse Ministdrio ao Estado de Mato Grosso do Sul mediante envio de aeronaves de
asa rotativa para transporte de tropa (de 06 a 12 pessoas com equipamentos), em ag6es de
combate aos inc0ndios florestais que atingem o Bioma Pantanal.

Ressalta-se que o nosso Estado tem sofrido com os inc6ndios florestais para que
as agSes sejam eficazes e r6pidas no combate dos focos de incOndios, 6 necess6rio um
aprimoramento dos equipamentos, principalmente no que tange it viabilizagdo de
respostas a esses tipos de eventos mediante o emprego de aeronaves apropriadas.

Nesse contexto, informo que as aeronaves de asa rotativa s6o imprescindiveis para
posicionar e retrair as equipes do Corpo de Bombeiros Militar, as quais mantdm 87
(oitenta e sete) Bombeiros Militares distribuidos em 03 (trOs) pontos-base nesta regi6o,
destinados a controlar os focos de incOndio passiveis de acesso por deslocamento fluvial
e terrestre.

Ressalto, contudo, que os focos remanescentes encontram-se em locais de dificil
acesso e inc6ndios florestais t6m se propagado em alta velocidade, devido d vegetagdo
encontrar-se extremamente seca diante das condigOes clim6ticas adversas do periodo.

Nesse sentido, registro a premOncia no atendimento ao referido pleito, o qual se

revela fundamental e de grande import6nciapara aefetividade das ag6es de combate a

essa emerg6ncia ambiental, especialmente em um momento fmpar para as operagdes de
defesa do meio ambiente pantaneiro.

Certo de contar com o apoio de Vossa Excel6ncia, aproveito a oportunidade para
renovar os meus votos de elevada estima e considerag6o.

Atenciosamente,

REIN O AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excel6ncia o Senhor
General WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministro da Defesa
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