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Secretário anuncia redução de queimadas em audiência pública
Durante audiência pública realizada nesta quinta-feira, 14, na Comissão de
Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o secretário do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Tocantins, Divaldo Rezende, anunciou uma
redução de 63% no número de focos de calor no período de janeiro a 10 de
julho deste ano. A comparação dos dados é feita com o mesmo período do
ano passado, levando-se em consideração os focos captados pelo satélite
NOAA 15 (Noite). A audiência para debater as Queimadas no Tocantins foi
convocada e presidida pelo deputado federal Irajá Abreu (DEM-TO), que
ressaltou ser o problema dos incêndios florestais e queimadas um dos mais
graves no Estado.
Divaldo Rezende enfatizou que a redução se deve a vários fatores, mas que o
principal é o trabalho de conscientização que o Governo do Tocantins vem
fazendo junto à população, bem como a determinação dos órgãos fiscalizadores de fazer cumprir a lei e aplicar todas as
penalidades cabíveis. Ele citou ainda que os fatores climáticos também ajudaram, já que o período de estiagem começou mais
tarde. O secretário frisou ainda que o Governo está trabalhando de forma diferente este ano e que todas as instituições estão
trabalhando de forma integrada. “O Programa de Ações de Combate às Queimadas do Tocantins (Pacqto) representa um conjunto
de ações trabalhadas de forma inovadora por 25 instituições públicas estaduais, federais e municipais, que atuam para
conscientizar e mobilizar a população para este tema”, declarou.
Rezende também lembrou que as queimadas descontroladas causam problemas de saúde à população, que sofre com problemas
respiratórios e representa prejuízos econômicos. “A queima degrada a terra e coloca em risco a estrutura das propriedades rurais,
podendo acabar com cercas, casas, depósitos de alimentos e ainda aumenta em cinco vezes os atendimentos nos postos médicos
de pessoas com problemas respiratórios, representando mais gastos para estados e municípios”, apontou.
O deputado Irajá Abreu ressaltou sua preocupação com a questão das queimadas, por representarem muitos prejuízos à população
em geral e aos proprietários rurais. Ele pretende também trabalhar junto aos organismos do governo federal para que atuem com
mais estrutura e recursos no Tocantins. Também se comprometeu a lutar por mais recursos financeiros para as instituições da área
ambiental para que possam ampliar estruturas físicas e humanas para combate aos incêndios florestais e para orientação dos
produtores rurais para métodos alternativos que possam substituir o fogo como instrumento de manejo da terra.
A senadora Kátia Abreu, que também é presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e da Federação da Agricultura
do Tocantins (Faet), se mostrou indignada com a demora do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) em liberar
recursos destinados à área ambiental. Ela ressaltou que a CNA vem apoiando as ações para combate aos incêndios florestais e no
controle das queimadas no Brasil inteiro. Kátia colocou à disposição das instituições do Comitê a estrutura de educação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para qualificação dos brigadistas.
Naturatins
O presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Alexandre Tadeu, falou da realidade do passado, enfatizando que
antes o Naturatins era responsável sozinho por ações de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais. “Atualmente é
possível atuarmos com mais eficiência, por exemplo, prevenindo e combatendo fogo nas unidades de conservação, que são áreas
que sofrem muito neste período”, recordou.
Também participaram da audiência pública representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
(Ibama), Instituto Chico Mendes de Defesa da Biodiversidade (ICMBio), Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Secretaria
Nacional de Defesa Civil, Defesa Civil do Tocantins, além de deputados federais e outras autoridades. (Informações da Secom)
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