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Ÿ

Não queime lixo sem
autorização. Caso precise
realizar alguma queimada
controlada, peça autorização ao
Instituto Estadual de Florestas
(IEF) e não faça queimadas em
horário de sol quente e ventos
fortes;

Ÿ

Não solte balões. Além de
crime, é uma atividade
perigosa. O balão pode cair
aceso em florestas, casas e
indústrias, causando prejuízos,
ameaças ao meio ambiente e
colocando em risco a vida das
pessoas.

O que o Condutor deve fazer?!
Ao longo dos meses de inverno ocorre o período de estiagem,
em que a falta de chuvas e o clima seco deixam a vegetação
suscetível às queimadas. Durante este período, qualquer
indício de calor, pode iniciar o fogo, que se alastra facilmente
na região próxima à estrada.

Como proceder ao
perceber sinais de queimada
Ÿ

Um dos principais fatores de risco é a fumaça, que causa
transtornos respiratórios e diminui a visibilidade do condutor,
aumentando as chances de acidentes – entre os mais comuns,
a colisão traseira. Por isso, nos casos em que a visibilidade
esteja muito comprometida, o aconselhável é que motorista
evite parar no acostamento e procure um lugar seguro,
enquanto o fogo é controlado pelos bombeiros.

Dicas para evitar queimadas
Ÿ

Ÿ

Não lance pontas de cigarros na estrada ou
em grandes avenidas, pois a vegetação se
incendeia com facilidade, principalmente
devido à baixa umidade do período de
estiagem;
Não jogue lixo na rua, principalmente vidro e
latinhas de metal que podem se aquecer ao
sol e originar queimadas;

Anos

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Feche os vidros do veículo, para
evitar a inalação da fumaça;
Redobre a atenção: a fumaça
reduz a visibilidade;
Diminua a velocidade do
veículo, já que a fuligem da
queimada diminui a aderência
dos pneus ao solo;
Procure manter distância do
veículo da frente, para evitar
colisões;
Trafegue com o farol baixo
aceso;
Não ligue o pisca alerta com o
veículo em movimento;
Não pare próximo à fumaça,
pois seu veículo pode não ser
visto por outros motoristas e
causar acidentes.
Corpo de Bombeiros (193).
Guarda Municipal e Brigadas de
Combate a Incêndios Florestais (153).

Para denunciar

17 de julho | Dia de Proteção às Florestas
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Queimada criminosa, ligue para a
CNT (0800 728 28 91 )
ou para o IBAMA ( 0800 61 8080).
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