Para: Nicom

Prezado(s) senhor(es),

A Secretaria de Meio Ambiente solicita apoio da

na divulgação de

orientações à população de Americana no que se refere à problemática das
queimadas e do descarte irregular de resíduos. Estamos entrando em contato
com diversas entidades, organizações, associações, institutos, entre outros
para que a campanha de combate aos incêndios seja transmitida ao maior
número de pessoas possível.
Atualmente, Americana apresenta altos índices de incêndios criminosos
provocados pela própria população por diversos motivos, tais como cultura de
atear fogo, limpeza de terrenos baldios, desmatamento, vandalismo, entre
outros. Essas queimadas resultam na emissão de poluentes que podem causar
vários problemas de saúde correlacionados com a piora da qualidade do ar,
como

doenças

respiratórias,

acidentes

vasculares

cerebrais,

doenças

cardíacas, irritação das mucosas e garganta e até alguns tipos de cânceres.
O problema é agravado pela situação de descarte de resíduos em locais
impróprios, uma vez que, muitos moradores querendo se livrar do lixo ateiam
fogo nesses resíduos, piorando a qualidade do ar.
Além disso, o mês de Julho é o mais crítico para a ocorrência de
queimadas, quando a umidade do ar abaixa e a vegetação fica mais seca,
havendo um alastramento mais rápido dos incêndios.
Portanto, pedimos que orientem seus funcionários e público
atendido para que não iniciem novos focos de queimadas e destinem
corretamente seus resíduos e colaborem com a equipe de fiscalização
realizando denuncias.
Denúncias de descartes irregulares e queimadas podem ser feitas por
meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone (19) 34759024, na Unidade de Limpeza Pública, no telefone (19) 3405-9444, na
Secretaria de Meio Ambiente, no 3471-7770, no Grupo de Proteção Ambiental
(GPA), nos telefones 153 e (19) 3407-0513. As denúncias podem ser feitas,
inclusive, por meio de fotografia, com multa aplicada ao proprietário do veículo
flagrado fazendo o descarte. As infrações referentes a queimadas são

passíveis de multa no valor R$687,77 e de descarte irregular o valor é de R$
975,57.
A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento da Secretaria de
Meio Ambiente está à disposição para a realização de trabalhos de educação
ambiental com a comunidade. Para contatar a unidade para esclarecimentos,
dúvidas ou agendamento de ações através do telefone (19) 3471-7770 ou pelo
e-mail: publicidade.sma@americana.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Unidade de Educação Ambiental e Planejamento
Secretaria de Meio Ambiente

