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Tocantins

Governador ressalta importância da Preservação do Meio Ambiente

"O Estado do Tocantins sente-se privilegiado em
ter se adiantado no tempo e reservado 19,6% do
território a ser protegido em forma de Unidades de
Conservação e Proteção, sendo o mais alto
percentual entre os Estados Brasileiros", disse o
governador Marcelo Miranda na abertura do I
Fórum Internacional - Planejando Novas
Atividades Econômicas na Amazônia, na tarde
desta quarta-feira, 1º, no Palácio Araguaia.
Em seu discurso, o Governador ressaltou a
valorização do meio ambiente e as
responsabilidades que os Governos têm em elaborar políticas ambientais para garantir
a sobrevivência do planeta. "A importância de que se reveste a questão ambiental no
mundo contemporâneo exige dos Governos especial atenção às políticas ambientais,
de tal forma que elas transcendam as ações setoriais e atinjam o vértice das diretrizes
governamentais", explica.
Para finalizar, Marcelo Miranda enfatizou que é preciso que o Meio Ambiente seja
considerado a base para a construção de um desenvolvimento sustentável. "O que
almejamos é um modelo de civilização em que predomine o equilíbrio ambiental e a
justiça social entre todos", ressaltou.
Além do Governador, o secretário do Planejamento e Meio Ambiente, Lívio Carvalho, a
presidente da Foca- Fundação Oásis Cidade Aberta, Marília Bernardes, e o
representante da Unido - Organização das Nações Unidas para desenvolvimento
Industrial, Ricardo Massot, proferiram algumas palavras.
Carvalho lembrou que a questão ambiental sempre foi primordial na gestão atual e
que o Governo está sempre preocupado em desenvolver uma política municipalista.
"Estamos sempre dando suporte aos municípios que possuem áreas de conservação
ambiental", diz.
A presidente da Foca enfatizou a importância de desenvolver parceiras durante as
atividades do Fórum . "Quando muitas pessoas estão engajadas em um mesmo
projeto, não tem como dar errado", afirma.
O representante da Unido complementou dizendo que é por meio das parcerias que
os problemas de pobreza e miséria no mundo poderão acabar. "Esperamos que, com
as trocas de idéias, possamos fazer com que os projetos sejam executados no futuro",
finaliza.
Compuseram a mesa da solenidade o governador Marcelo Miranda; o secretário-chefe
do Gabinete do Governador, Luís Antônio da Rocha; o secretário de Governo, Cacildo
Vasconcelos; a presidente da Foca, Marília Bernardes; o secretário do Planejamento e
Meio Ambiente Lívio Carvalho; o procurador da república Álvaro Lotufo Manzano, na
ocasião representando o Procurador Geral da República no Estado do Tocantins,
Zilmar Antônio Drummond; o chefe do Ministério Público Estadual, José Demóstenes
de Abreu; a prefeita de Palmas, Nilmar Ruiz; o presidente da Assembléia Legislativa,
Vicente Alves; o representante da Unido - Organização das Nações Unidas para
desenvolvimento Industrial, Ricardo Massot, e o delegado federal da agência de
agricultura, Sebastião Donizete da Silva, representando o ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues.
Termos de Cooperação Técnica
Na ocasião, foram assinados termos de cooperação técnica entre a Foca e o Governo

08/09 16:54 Thame: voto
aberto é resposta correta aos
escândalos
08/09 15:19 Tasso Jereissati
vai ao STF contra Ricardo
Berzoini
08/09 14:59 Yeda critica
descaso do Planalto com infraestrutura
08/09 13:25 Supersimples, o
rumo certo - Editorial do
Estadão
08/09 13:17 Infra-estrutura
urbana pode ter apoio do
BNDES
08/09 13:14 Projeto proíbe
acesso de preso a celular e à
internet
08/09 11:30 Hauly:
Supersimples pode gerar 6
milhões de empregos
08/09 09:35 Tasso: Brasil
está a caminho da estagnação

do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente. Dentre as
cláusulas, um dos objetivos propostos é a realização do I Fórum Internacional Planejando Novas Atividades Econômicas na Amazônica, que tem por finalidade
identificar projetos transversais pilotos e respectivos financiamentos.
Outro termo firmado foi entre o presidente da Fieto - Federação das Indústrias do
Estado do Tocantins, Eduardo Machado e a presidente da Foca, Marília Bernardes.
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