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 Prevenir, controlar e combater as queimadas por meio de um trabalho integrado, que tem como principal característica a
transversalidade, marca do Governo do Estado. Esta é a intenção do Programa de Controle das Queimadas no Tocantins, o Pacqto,
que teve suas ações apresentadas pela Secretaria da Comunicação (Secom) e pela Defesa Civil na tarde desta terça-feira, 7, na 17ª
Semana do Meio Ambiente do Tocantins. 

No evento a superintendente de Marketing da Secom, Eliane Campos, explicou como serão realizadas as ações do Pacqto e destacou
que a integração de todos contra as queimadas mudará a realidade do Tocantins, que no ano passado ocupou o segundo lugar no
ranking nacional em número de focos de calor. “Vamos trabalhar para mudar esta realidade. Todos juntos contra o fogo, assim nós
vamos conseguir”, enfatizou Eliane. 

Etapas

De acordo a superintendente, as ações do Pacqto serão desenvolvidas em quatro etapas. A primeira de Reflexão, em que será feito
um trabalho de conscientização junto à comunidade. Nesta etapa a Secom coloca em veiculação diversas peças publicitárias com o
tema “Não Deixe o Tocantins Desaparecer na Fumaça”. 

A segunda etapa será a de Informação, onde serão colocadas em prática medidas técnicas e lúdicas, sendo estas últimas voltadas
para educação das crianças, com, por exemplo, o álbum de figurinhas Pacqto, que foi apresentado pela superintendente nesta tarde. O
álbum, além de propiciar a conscientização das crianças, também vai possibilitar que elas conheçam as riquezas do Estado. 

“Nós observamos que tudo depende da educação, e nessa etapa a parceria com a Secretaria da Educação será importantíssima. A
base é a educação e se tivermos crianças educadas e conscientes em pouco tempo nós teremos um Tocantins muito diferente. Além
de envolver as crianças essa ação também envolve a família”. As figurinhas do álbum serão trocadas por cupons fiscais nos postos de
troca da Secretaria da Fazenda (Sefaz), que serão instalados em diversos municípios do Estado. 

Ainda nessa segunda etapa também entra em ação a “Brigada da Comunicação”, que fará um trabalho de conscientização junto a
autoridades e comunidade dos dez municípios mais atingidos pelas queimadas, que são: Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia,
Paranã, Pium, Ponte Alta do Tocantins, Rio Sono, Arraias, Monte do Carmo, Sandolândia e Peixe. “Nós vamos chegar às cidades
realizando uma verdadeira mobilização, com blitz ecológicas, palestras, treinamentos. Vamos mexer com a cidade para que todos se
envolvam com a causa”, ressaltou a superintendente. 

Na terceira etapa, segundo Eliane, serão realizadas as ações dentro dos municípios, com o envolvimento de voluntários no trabalho de
combate aos focos de incêndio. A quarta e última etapa será a de Apresentação dos Resultados e de Planejamento das Ações do
próximo ano. “Serão ações integradas e continuas por isso o Programa é finalizado com o planejamento do próximo ano”, explicou. 

Municípios serão premiados
A previsão é que os resultados do Pacqto sejam apresentados em março de 2012 por meio do Fórum do Pacqto e em maio serão
premiados os cinco municípios que mais se destacaram no combate aos focos de incêndios. Além disso, os três municípios que
tiverem as ações mais criativas também serão premiados. 

Municípios terão mais brigadistas
O coordenador adjunto da Defesa Cilvil, Ten. Cel. Reginaldo Leandro da Silva, enfatizou que os dez municípios do Estado que
apresentaram mais focos de calor em 2010 terão reforço. “Esses municípios receberão apoio e vão ter o número de brigadistas
reforçado”, frisou o coordenador, que acrescentou também que o trabalho no combate às queimadas já tem dado resultados. “Neste
mesmo período do ano passado o Estado já tinha registrado 431 focos de calor, neste ano até agora foram 72 focos. Isso já é
resultado deste trabalho de conscientização do Governo do Estado”, frisou. 

Ao concluir o coordenador destacou ainda que a meta do Pacqto é retirar o Tocantins do ranking . “Nossa meta é que o Tocantins fique
fora do ranking dos dez estados mais atingidos, pois até agora ele esteve entre os cinco com mais focos. Queremos mudar essa
realidade e com o envolvimento dos municípios, da comunidade e de todos os 24 parceiros que integram o Comitê de Combate,
Prevenção e Controle de Queimadas nós vamos conseguir”, finalizou o Silva. (Informações da Secom) 
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25/04/2011 . Escolas se mobilizam para Dia Temático "Amigos da Escola"

04/02/2011 . Bombeiros iniciam campanha de doação de sangue no Estado

06/01/2011 . Governador lança obra do Hospital Geral de Araguaína nesta quinta

10/07/2010 . Especialista recomenda cuidado a candidatos ao expor ideias pela internet
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