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Multas por queimadas urbanas aumentam 320% em
julho
Foram 261 multas aplicadas neste ano, contra 62 no mesmo período do ano passado

Gustavo Ballestero
Por

Tendência de piora

O número de multas aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em decorrência de queimadas urbanas aumentou

320% no mês de julho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2011, foram registradas 261

multas, enquanto no mesmo período de 2010 foram lavradas 62 penalidades. 

Além disso, o número de notificações também aumentou. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, foram 21

em 2010 contra 34 neste ano — um aumento de 61,9%. 

Na somatória parcial, em 2010 haviam sido aplicadas 293 multas do primeiro dia do ano até 31 de julho. Neste ano, no

mesmo período, foram 433 autuações, o que representa um aumento de 47,8%. 

O valor da multa, que é mensurada de acordo com o tamanho da área queimada, varia de 10 a 5 mil Unidades Fiscais do

Município (UFMs), que hoje está cotada em R$ 34,65, fazendo a sanção variar de R$ 346,50 a R$ 173.250.

De acordo com o satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Araraquara também registrou um aumento de

45,8% nas queimadas de grande porte em julho deste ano. Ao todo, foram 35 ocorrências de incêndios em áreas com 50

metros quadrados ou mais contra 24 no mesmo período do ano passado. 

Se comparados os números dos meses de junho e julho, época que começa a estiagem, foram 40 ocorrências no ano

passado contra 53 em 2011, outro aumento de 32%. 

O meteorologista Rassi Agop explica que a tendência é de piora nos próximos meses, pois o pico das queimadas costuma

ser entre agosto e outubro, quando o tempo fica ainda mais seco. 

Ele atribui o aumento deste mês à diminuição em cerca de 50 milímetros da quantidade de chuvas na Região. "Se já

aumentou, quando chegarmos a agosto os números devem ser piores." 

No fim da tarde de ontem, os instrumentos do Aeroporto Bartholomeu de Gusmão registravam umidade relativa do ar por volta

de 30%, índice considerado de alerta pela a Defesa Civil.

Os números do satélite representam apenas as queimadas maiores. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, em julho foram

atendidas 216 ocorrências de queimadas urbanas em Araraquara, sendo 25 delas no último fim de semana.

Fumaça castigou moradores do Jardim Imperador

Domingo, uma grande queimada foi registrada no Jardim Imperador, Região Nordeste da cidade, e castigou os moradores do

bairro.

A família da secretária Aline Fiocco de Oliveira, de 29 anos, foi uma das prejudicadas pelo ato criminoso. Ela conta que, por

volta das 18 horas, ela e o marido resolveram fazer uma caminhada pelas ruas do bairro, mas não conseguiram. "A fumaça

era tanta que eu, que tenho rinite alérgica, não conseguia respirar direito", conta. 

Outra moradora do mesmo bairro, que preferiu não se identificar, diz que no final de semana houve outros focos de incêndio na

baixada que liga os bairros Jardim Santo Antonio e Jardim Roberto Selmi Dei. "As pessoas não têm o que fazer e saem

ateando fogo nos matos. Isso é um absurdo."

Denúncias

As queimadas urbanas podem ser denunciadas à Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3301-900, à Defesa Civil pelo

199 ou à Polícia Militar pelo 190.


