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Caravana de combate a queimadas visita municípios

Foram realizadas ações de mobilização e conscientização para a

prevenção das queimadas, com blitz educativa

 

 Foto: Aldemar Ribeiro 

SECOM

“Não vamos deixar o Tocantins
desaparecer na fumaça” este é
o slogan da caravana do
Programa de Ação e Controle
das Queimadas no Tocantins
(Pacqto) que começou nesta
terça-feira, 21, a visitar os

municípios tocantinenses que mais apresentaram focos de
queimadas no ano passado. 

O primeiro dos 30 municípios a receber a comitiva, foi Lagoa da
Confusão, que liderou o ranking de queimadas no Estado, em
2010. Durante todo o dia, foram realizadas ações de mobilização
e conscientização para a prevenção das queimadas, com blitz
educativa distribuindo panfletos e adesivos de carros que
reforçam o objetivo do Pacqto; apresentação de teatro de
bonecos e distribuição de 500 revistas do Programa, para os
alunos das escolas municipais Dona Júlia Pelegrin e Pedro
Guerra.

Revista

O material educativo conta a estória de uma turminha que vai
desvendar o mistério de uma fita de vídeo e traz informações
sobre a função do Corpo de Bombeiros, mural da fauna e flora do
cerrado e o mapa dos tesouros do Tocantins. A idéia do material
é que as crianças possam aprender brincando e tornem-se
multiplicadores ambientais em casa.

Prêmio Eco Tocantins

Durante a visita, a superintendente de publicidade do Pacqto,
Eliane Campos, frisou a importância da parceria do município em
promover ações e convidou o prefeito, a participar do prêmio Eco
Tocantins, iniciativa que vai premiar os municípios que mais
pontuarem ações no critério de controle e combate às queimadas
nos índices do ICMS- Ecológico. “Esta é a estratégia do Governo
do Estado”, frisou, acrescentando que os trabalhos seguirão na
zona rural com crianças e orientações aos produtores rurais.
Dados

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), o Tocantins registrou aproximadamente 20 mil focos de
calor em 2010.

Com informações da Ascom/Naturatins.
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