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A ESTIAGEM CHEGOU. É TEMPO DE PREVENIR AS ÁREAS VERDES DA UNIVERSIDADE
DE INCÊNDIOS.

  

A chegada do período de estiagem no país requer uma série de cuidados com a saúde e
também com meio ambiente, pois a possibilidade de incêndios florestais neste período é maior
por conta das condições climáticas.

  

A Assessoria de Meio Ambiente (AMA) da UFVJM iniciará uma operação de controle para
manutenção das áreas verdes da Universidade, que será executada em diferentes fases,
apresentadas ao longo do ano.

  

Inicialmente, a Assessoria disponibiliza a cartilha "Como prevenir incêndios e proteger as áreas
verdes da Universidade" para orientar os gestores e a comunidade acadêmica dos campi da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), sobre como prevenir que
a instituição seja atingida por incêndios.

  

Segundo o assessor de Meio Ambiente da UFVJM, Prof. Maurício Leite, “é muito importantes
se ater as ações preventivas, para  se evitar que ocorram acidentes com fogo durante o
período de estiagem. Os Gestores dos Campi devem estar atentos e munidos com máquinas e
uma equipe preparada. É uma grande preocupação que não haja incêndios involuntários e
consequentes prejuízos ambientais e financeiros (multas)”. Por isso, a AMA todos os anos irá
realizar campanhas preventivas.

  

Entre as informações contidas na cartilha estão as orientações do que fazer antes e após os
incidentes com incêndios, como:

    
    -  Manter os aceiros limpos nos limites da Universidade, no entorno da vegetação de
reserva legal e área de preservação permanente, bem como em locais que oferecem riscos de
incêndios;   
    -  Verificar condições seguras (meteorológica, pessoal e material) para o período de
estiagem.   
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Conforme a equipe técnica da Assessoria de Meio Ambiente, é indispensável adotar ações de
prevenção e seguir as orientações. Afinal, evitar queimadas é responsabilidade de todos.

  

Acesse aqui  a cartilha "Como prevenir incêndios e proteger as áreas verdes da Universidade".
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http://ufvjm.edu.br/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=10468&amp;Itemid=1031

