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TOCANTINS

Tocantins reduz em 73% o número de
focos de queimadas

 

Governo do Tocantins

PALMAS – As ações do Comitê Estadual de Combate a Incêndios Florestais e Controle de

Queimadas, por meio do Programa de Controle das Queimadas do Tocantins (Pacqto) já apresenta

resultados positivos. Em reunião na tarde desta segunda-feira, 1º, a Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável (Semades) divulgou um relatório que mostra uma redução de 48%

nos focos de incêndios no mês de junho, de 78% no mês de julho e 73% de janeiro a julho deste

ano em comparação com os mesmos períodos do ano passado. As observações foram feitas

através do satélite NOAA 15, no período da noite.

Para o secretário titular da Semades, Divaldo Rezende apesar dos números apontarem uma vitória,

não é hora de parar com as ações de combate. “Não podemos baixar a guarda, pois ainda estamos

em um momento crítico, as queimadas estão apenas começando e precisamos alertar a

sociedade para continuarem atentos. O Governo lançou agora mais uma série de medidas para

reforçar esta ação”, afirmou.

As ações anunciadas por Rezende são a criação do Centro Integrado Multiagências de

Coordenação Operacional do Estado do Tocantins, que operacionalizará as ações de prevenção e

controle das queimadas e executará ações rápidas e emergenciais diante de incêndios florestais.

Uma parceria firmada com a Oi, a qual prevê o investimento da ordem de R$ 200 mil pela empresa,

através do projeto Educação para a Sustentabilidade, o qual consiste no envio de torpedos e

mensagens em contas telefônicas e o envio de comunicações sobre incêndios aos brigadistas.

Durante a permanência da Brigada nos municípios, são realizadas visita às escolas e mobilização

da população rural e urbana para alertar sobre os perigos de realizar queimadas, além de blitzen

educativas, através da distribuição de panfletos e adesivos de carros, distribuição de revistas para

alunos e apresentação de peça teatral com bonecos.

Curso

O curso a ser oferecido pelo Ibama/Prevfogo, formará peritos em incêndios florestais e foi uma

solicitação do Governo do Estado, durante uma audiência pública em Brasília e segundo Divaldo

Rezende, será uma importante ferramenta no combate às queimadas. “Quem fizer queimada ilegal

será punido”, enfatizou.

O curso disponibilizará 32 vagas, sendo 25 para instituições federais, estaduais e municipais com

atuação ambiental e ou perícia criminal dentro do Tocantins e sete para a superintendência do
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