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Tempo seco e queimadas deixam Rio Preto sem ar
Incêndios, grandes ou pequenos, espalham fum aça e cheiro ruim por toda a cidade, tornando o clim a m ais seco e
sufocante. Só ontem foram quatro
Janaina de Paula
Agência BOM DIA
A cada dia está mais difícil respirar em Rio Preto por causa do tempo seco. E a fumaça provocada pelas constantes queimadas tem
piorado ainda mais a situação dos rio-pretenses.
Só nesta segunda (18), foram registrados quatro focos de incêndios na cidade. O maior deles destruiu uma área de 12 mil metros
quadrados do antigo IPA (Instituto Penal Agrícola). Além de pasto, o incêndio queimou parte de uma reserva natural.
A suspeita é de que o incêndio tenha começado num ponto de apoio da prefeitura, local destinado para descarte de entulhos de
moradores e carroceiros. Este é o segundo caso de incêndio em ponto de apoio registrado no município em intervalo de uma semana.
“Ficou impossível respirar com tanta fumaça”, diz Jacira dos Santos, moradora do Jardim Maracanã.
Na semana passada, o ponto de apoio do Gonzaga de Campos também pegou fogo. Os bombeiros demoraram cinco dias para controlar
as chamas.
Segunda, a fumaça tomou conta de parte dos bairros da zona norte e invadiu a rodovia Washington Luís.
Os motoristas que passaram pela rodovia entre 11h e 15h tiveram dificuldades com a visibilidade no trânsito.
O Corpo de Bombeiros precisou montar uma força-tarefa para conter o fogo. Até o helicóptero Águia da Polícia Militar participou da
operação.
Cerca de 50 mil litros de água foram utilizados para apagar o incêndio.
Os bombeiros também tiveram trabalho para conter as chamas em uma mata próxima ao distrito de Talhado.
Foram quase duas horas de ação para controlar o fogo. Os bombeiros não souberam informar o tamanho da área atingida pelo incêndio.
Focos /Na região, o mapa-satélite monitorado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registrou, segunda (18), 47 focos de
incêndio na região.
Nos últimos dez dias, o Corpo de Bombeiros de Rio Preto atendeu cerca de 120 ocorrências de fogo em mata.
“São, em média, oito casos por dia”, disse o tenente Silvano Ambrósio, chefe do setor de comunicação do Corpo de Bombeiros.
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