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Queimadas: Bombeiros pedem que
população denuncie pelo 190
Médica alerta para doenças respiratórias que podem se agravar nesta época
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Se já não bastasse a baixa umidade do
ar nessa época do ano, muitas vezes
precisamos conviver com as
queimadas. Além de prejudicar a
visibilidade nas estradas, elas podem
fazer mal à saúde. Em Taubaté, mais
da metade das ocorrências atendidas
pelo Corpo de Bombeiros entre julho e
agosto é de fogo em mato.
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Começou a temporada de queimadas
em toda a região, só em Taubaté,
nessa terça-feira (26) os Bombeiros
atenderam sete ocorrências. Uma lei para punir os infratores existe, mas o difícil é flagrar
os criminosos. E toda vez que eles entram em ação, o prejuízo é certo, para o meio
ambiente e para a saúde da população.
As queimadas começam com uma bituca de cigarro, ou com a intenção clara e
irresponsável de limpar o terreno. O fogo destrói os nutrientes do solo e libera gases
como gás carbônico, o que contribui para o aumenta do efeito estufa.

Times da Região

Descontaço VNews
Classificados
Vídeos Van Tv 1 e 2
Blogs
Procura Emprego
Oferece Serviços
VNews Shopping
Anuncie VNews
Promoção
Twitter VNews

A fumaça sufoca e traz problemas à saúde. Em um vídeo feito semana passada no bairro
Urbanova, em São José dos Campos, mostra a queimada em um terreno vizinho a
condomínios fechados e prédios. Os edifícios ficaram encobertos pela fumaça, e ela não
estava só do lado de fora não. Em um dos apartamentos que estava fechado, as cinzas
estavam em todas as janelas.
A pneumologista Ana Rosa Campos explica o que acontece no organismo de quem entra
em contato com essa fumaça. “Existe uma irritação geral das mucosas, ocular e nasal.
Como eu estou inalando uma partícula que quanto mais fina, mais eu inalo, ela se
deposita no pulmão. Isso pode provocar nos pacientes que já tem problemas, por
exemplo, asma, ter crises. Já para as pessoas que não tem problemas, mas que têm uma
exposição mais aguda, pode aumentar o número de infecções”.
Provocar queimadas é crime. Quem for flagrado ateando fogo pode ser advertido, pagar
multa e até ser preso. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a pena pode variar de
dois a quadro anos de prisão. A Polícia Ambiental reconhece que é difícil registrar
flagrante, mas faz um apelo: quem vir alguém cometendo esse crime, pode e deve
denunciar pelo 190.
O Inpe faz um monitoramento de queimadas em todo o país. Na noite desta terça-feira
(26), os satélites registravam 1.620 focos em território nacional. São Paulo é o estado
que mais registra queimadas, e o
trabalho dos bombeiros não para.
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“Procurar não jogar lixo nos terrenos
baldios, porque muita gente faz a
limpeza desses lixos por meio do fogo.
Principalmente nas estradas, atrapalha
a visibilidade do motorista, então
procurar também não jogar pontas de
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procurar também não jogar pontas de
cigarro. A orientação é não tentar
apagar sozinho o fogo, é melhor chamar
o Corpo de Bombeiros mesmo, porque
a pessoa não vai ter os equipamentos
de proteção necessária”, afirma a Tenente Priscila Merize.
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Corpo do jornalista Rogério Marinho é cremado no Rio
Dólar tem segundo dia seguido de alta e volta a passar de R$ 1,56
Lorena: Confira oportunidades de emprego
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Jacareí: Polícia prende cinco pessoas acusadas de tráfico de drogas
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