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- O Estado de S.Paulo

Nº de queimadas em SP cai 45% em 2011
O número de queimadas registradas no Estado de São Paulo neste ano é 45% menor que
o observado no mesmo período do ano passado. Os satélites do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) tinham flagrado até a noite de anteontem 562 focos de
incêndio no Estado. Em 2010, até 7 de agosto, foram 1.031. Em anos anteriores, no
mesmo período, também houve mais queimadas que neste ano: 881 em 2009, 886 em
2008 e 2.182 em 2007.
De acordo com meteorologistas, o inverno com mais chuvas está contribuindo para a
redução no número de incêndios. Também houve aumento na colheita mecanizada de
canaviais, evitando a prática de queimar a palha para colher a cana.
Em Sorocaba, o número de focos caiu de 1.043 de janeiro a agosto do ano passado para
539 neste ano. A Lei Municipal n.º 8.405/2008 pune a queimada com multa de até R$ 3
por metro quadrado de terreno afetado. Desde que a lei entrou em vigor, foram emitidas
888 multas.
No Brasil, segundo números do Inpe, tinham sido registradas 8.553 queimadas do início
do ano até anteontem. Nesse período do ano passado foram 23.007 - a redução é de 62%.
O Mato Grosso lidera, com 2.314 registros, 58% a menos que em 2010. São Paulo ocupa a
sexta posição.
SOB PRESSÃO
Galeria submersa faz sucesso no Flórida
Mergulhadores observam as fotos do austríaco Andreas Franke no deck do recife artificial
Gen. Hoyt S. Vandenberg, a quase 28 metros de profundidade.
A incomum galeria submersa fica no Santuário Nacional Marinho de Key West, na
Flórida (EUA). O fotógrafo criou e instalou uma dúzia de imagens digitalizadas para a
exposição embaixo d"água.
PORTO DAS LAJES
Empresa diz que vai cumprir exigências

