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 A deputada estadual Luana Ribeiro (PR) apresentou na tarde desta quarta-feira, 3, durante sessão ordinária, uma Moção de Aplausos

em prol das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado e respectivos parceiros, através do PACQTO – Programa de controle das

queimadas do Tocantins -, que contribuíram para a diminuição dos focos de incêndios no Estado no percentual de 63%.

 

Luana Ribeiro ressaltou a diminuição do percentual de focos de queimadas no Estado e conseqüentemente a queda no ranking

nacional de 2° lugar pra 4° lugar neste ano, no entanto, fez um alerta de que ações neste sentido devem ser prioritárias, lembrando que

o período de seca no Tocantins está apenas começando. “Temos avançado, mas muito há por fazer, por isso iniciativas como essas

merecem ser reconhecidas por essa Casa de Leis”, afirmou parabenizado o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, Divaldo Rezende, um dos parceiros do projeto.

 

As ações realizadas pelo Comitê Estadual de Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas, por meio do Programa de

Controle das Queimadas do Tocantins (Pacqto), resultou em um relatório apresentado pela Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável (Semades) que mostra a 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, dados estes relatos através de

satélites espaciais. (Informações da ascom/LR) 
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LEIA MAIS

04/08/2011 . Eduardo Gomes é o 2° deputado que mais faltou às sessões na Câmara no 1° semestre

04/08/2011 . Luana Ribeiro parabeniza governo por ações de combate a focos de incêndios

03/08/2011 . Rezende diz que a marca de Raul Filho tem sido apenas as ETI

07/07/2011 . Governo Federal paga R$ 100 mil de emenda parlamentar de Laurez Moreira

06/07/2011 . Ivory vai convocar sessões extras todas as semanas e fará audiências públicas

05/07/2011 . Câmara dos Deputados realiza audiência pública sobre queimadas, atendendo requerimento do deputado Irajá
Abreu

05/07/2011 . Agnolin defende celeridade na criação de piso salarial para Agentes de Saúde

05/07/2011 . Marcelo Lelis quer passe livre para portadores de câncer

05/07/2011 . Solicitada campanhas educativas e preventivas em praias do Tocantins

01/07/2011 . Vereador Cavalcante participa do 1º Encontro de Fortalecimento da Rede de Proteção à Mulher

 

 


