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Evitando queimadas

FONTE: Corpo de Bombeiro Militar de Goiás

Para os proprietários rurais, que possuem
terras às margens da rodovia, é preciso
redobrar a atenção com os aceiros – faixas de
terra sem vegetação. É necessário que essas
áreas permaneçam limpas para evitar,
justamente, os casos de incêndios.

Incêndios em lotes baldios produzem
fumaça e fuligem que pioram a qualidade do
ar, além de atingir a rede elétrica e telefônica.

A queimada empobrece o solo e diminui a
produtividade. Faça bons aceiros e proteja a
sua propriedade e de seus vizinhos.

Recentemente, o governo brasileiro decretou estado de emergência ambiental em Goiás e outros
13 estados, além do Distrito Federal, lugares castigados pela grande quantidade de queimadas
neste ano. Só no feriado de 7 de setembro, por exemplo, o estado de Goiás tinha o maior número de
focos de incêndio no país: 892 (ou 75%), do total de 1.178 focos registrados pelos satélites do
CPTEC/Inpe (Centro de Previsão deTempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais). Diante destes problemas que atingem não só esta região, como outras em várias partes
do país, seguem algumas dicas de segurança para evitar queimadas:

Os Bombeiros Militares alertam à
população e recomendam que todos
tenham especial atenção com o trato do
lixo, não queimando resíduos em terrenos
baldios, pois podem propagar as chamas
para outros locais.

Não descarte resíduos em lugares de
vegetação, principalmente objetos de alta
inflamabilidade.

Para quem estiver em zonas rurais, os
bombeiros alertam para o risco de fogueiras
e lixo espalhado pelas matas.

Não acenda fogueiras e velas próximo a
áreas verdes e apenas o faça após limpar a
região, capinando a vegetação, até chegar
na terra. Certifique-se que as brasas estão
resfriadas. Se possível, enterre o material
combustível que sobrou.
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