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Estado

Programa de Combate as Queimadas é lançado na

Capital; em 2010 foram registrados 19 mil focos

de incêndio no Tocantins
Na tarde desta quarta-feira, 18, no auditório do Palácio Araguaia, o Corpo de Bombeiros juntamente com a

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil celebrou o Programa de Ações de Combate às Queimadas do Tocantins

- Pacqto, bem como o lançamento da Campanha Contra as Queimadas no Estado. O projeto irá promover ações

de combate a queimadas e a incêndios florestais no Tocantins.

Sara Cardoso 

Na tarde desta quarta-feira, 18, no auditório do Palácio

Araguaia, o Corpo de Bombeiros juntamente com a

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil celebrou o Programa

de Ações de Combate às Queimadas do Tocantins – Pacqto,

bem como o lançamento da Campanha Contra as Queimadas

no Estado.

O projeto irá promover ações de combate a queimadas e a

incêndios florestais no Tocantins. Na oportunidade também

ocorreu a assinatura do Termo de Cooperação entre os órgãos

que atuarão em conjunto para evitar as queimadas.

De acordo com o comandante geral do Corpo de Bombeiros e

coordenador estadual de defesa civil, Coronel Heraclides Pereira Filho, a realização do Pacqto é de suma

importância para que diminua o número de focos de incêndio no Estado. “O Pacqto vem para diminuir a

quantidade de queimadas, além disso é importante a integração que irá acontecer entre os órgãos para que as

ações tenham sucesso”, disse o coronel.

Ainda de acordo com o coronel, em virtude dos focos de queimadas se iniciarem geralmente no fim do mês de

maio, as férias de julho dos bombeiros foram suspensas. “Como teremos que ter efetivo, as férias do pessoal que

sairia agora em julho foram suspensas para que tenhamos pessoal atuando nessas ações”, informou o coronel.

O secretário de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, Divaldo da Costa Rezende, que na ocasião

representou o governador Siqueira Campos, afirmou que o Pacqto irá atuar de forma significativa no combate das

queimadas.

Queimadas
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Segundo dados do Corpo de Bombeiros no ano de 2010 foram registrados 19 mil focos de incêndio no Tocantins,

sendo o pior índice desde o ano de 2005. Com a realização do Pacqto, para este ano, a expectativa é que os

números diminuam. “Ano passado tivemos um índice grande de queimadas, agora com o Pacqto esperamos que

esse número diminua, principalmente, porque todos os órgãos farão sua parte”, frisou o coronel.

Objetivos e metas

Entre os objetivos do Pacqto está a redução do número de ocorrências de incêndios florestais e queimadas

descontroladas no Estado. E ainda motivar e mobilizar a população no controle de queimadas e no combate de

incêndios e formar multiplicadores para ações continuadas do programa.

As metas do programa para o ano de 2011 são mobilizar e envolver as prefeituras em ações continuadas, reduzir

em ate 50% os focos de incêndios acidentais e criminosos no Tocantins e melhorar a posição do Estado no ranking

nacional de queimadas, tendo o objetivo de ficar entre os estados com menores índices. A primeira etapa do

Pacqto terá inicio ainda neste mês de maio.

Etapas

O programa de prevenção a queimadas tem dezoito ações que irão acontecer em quatro etapas: sendo a primeira

a atuação na conscientização e na educação; a segunda, mobilização e prevenção; a terceira, fiscalização e

combate aos incêndios florestais e controle de queimadas e a quarta etapa que será concluída com o balanço de

2011 e matas para 2012.

Mais sobre: Governo do Estado, Pacqto, Queimadas
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