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Meio Ambiente discute hoje queimadas no
Tocantins
A Com issão de Meio Am biente e Desenv olv im ento Sustentáv el realiza hoje audiência pública sobre as queim adas no estado do
Tocantins.
O debate foi proposto pelo deputado Irajá Abreu (DEM-TO). Ele disse que os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
registraram 1 82 focos de queim adas em todo o País no dia 2 4 de junho. A m aioria estav a concentrada na região Centro-Oeste, onde a
estiagem e a baixa um idade relativ a do ar aum entam o risco de incêndios.
Quase um terço dos focos de incêndio (52 ) foi registrado no Tocantins. Pelo m enos 2 8 ocorreram no interior ou no entorno de unidades
de conserv ação. Um deles foi em um a área próxim a ao Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, que em 2 01 0 tev e m ais de 2 00 m il
hectares destruídos pelo fogo.
“De acordo com o Centro de Prev isão de Tem po e Estudos Clim áticos (Cptec), a um idade relativ a do ar dev e chegar a nív eis abaixo de
4 0% no Centro-Oeste e em partes do Norte e do Sudeste do País, ou seja, a situação, já crítica, irá se agrav ar. Por isso, gostaríam os de
ouv ir as partes env olv idas na questão para que possam os colaborar com o processo de construção de um a saída unificada e em ergencial,
que sirv a aos interesses da sociedade brasileira”, afirm ou o deputado.
Foram conv idados para a audiência:
- a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu;
- a secretária-executiv a do Ministério do Planejam ento, Iraneth Rodrigues Monteiro;
- o secretário nacional de Defesa Civ il, Hum berto de Azev edo Viana Filho;
- o presidente do Instituto Nacional do Meio Am biente e dos Recursos Naturais Renov áv eis (Ibam a), Curt Trennepohl;
- o presidente do Instituto Chico Mendes de Conserv ação da Biodiv ersidade, Rôm ulo Mello;
- o com andante-geral do Corpo de Bom beiros Militar de Pernam buco e presidente da Liga Nacional de Bom beiros, coronel BM Carlos
Eduardo Casa Nov a;
- com andante-geral do Corpo de Bom beiros Militar de Tocantins e coordenador estadual de Defesa Civ il do Tocantins, coronel BM
Heraclídes Pereira Filho;
- o com andante do 1 º Batalhão de Bom beiros Militar de Palm as, m ajor BM Peterson Queiroz de Ornelas.
A reunião será realizada às 1 0 horas, no Plenário 8.
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