CURY QUER INSTALAR
INCINERADOR DE LIXO E TERMELÉTRICA
NA REGIÃO SUL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
A Prefeitura de São José dos
Campos, juntamente com o
Secretário do Meio Ambiente, tem
efetuado "lobby" junto à opinião
pública para convencer a população
que a instalação de termelétricas e
incineradores a partir da queima do
lixo é bom para São José dos
Campos, Vale do Paraíba e Litoral o
que não é verdade!
É possível promover
desenvolvimento sem degradação,
é possível promover geração de
renda sem devastação ambiental.

Na contramão da Campanha
da Fraternidade, que este ano
tem o tema: Fraternidade e Vida
na Terra que está abordando a
questão da Saúde Pública com o
Meio Ambiente, o prefeito Cury
quer instalar no aterro sanitário,
no Torrão de Ouro, UM
INCINERADOR DE LIXO E UMA
TERMELÉTRICA.
O grande problema é que
essas duas formas de ‘gerar
energia’ são altamente
poluentes, ou seja, não só
CONTAMINAM O AR COMO
TAMBÉM SÃO ALTAMENTE
NOCIVAS À SAÚDE.

A TRAGÉDIA DO JAPÃO É UM
ALERTA AOS PAÍSES SOBRE QUE
TIPO DE MATRIZ ENERGÉTICA
VAMOS USAR: LIMPA OU
POLUENTE E CANCERÍGENA

A queima do lixo
vai MEXER com a sua
SAÚDE e o seu BOLSO
Não é só com a saúde e o meio ambiente que
a queima do lixo vai mexer: como é a incineração
é altamente cara, sem dúvida, quem vai pagar
essa conta é o munícipe, com mais uma taxa de
lixo. Mas quem será que vai ganhar com isso?

MORADOR: PROTESTE, RECLAME, LIGUE, MANDE E-MAIL PARA
O PREFEITO (tel: 156/ 3947-8123) E VEREADORES (tel: 3925-6566)
www.sjc.sp.sp.gov.br / www.camarasjc.sp.gov.br

ESTUDANTE: mobilize seus amigos

pelas redes sociais

VAMOS DIZER NÃO
À POLUIÇÃO DE
TERMELÉTRICA E
INCINERADOR DE LIXO
Nos últimos dez anos vêm se agravando os
casos de doenças respiratórias e
cardiovasculares em São José e no Vale do
Paraíba. Este fato se deve ao aumento da
poluição do ar provocada por veículos e
indústrias aferidas pelas autoridades em seus
documentos oficiais. O Vale do Paraíba é uma
região bastante comprometida devido as suas
condições climáticas.
A velocidade media anual dos ventos não
ultrapassa 6Km/hora, dificultando a dispersão de
particulas provocados pela queima de
combustível fóssil (gás natural, gasolina,
querosene, gás metano, entre outros) além do
que a região é ladeada por duas Serras – Serra do
Mar e Serra da Mantiqueira – o que dificulta
ainda mais a sua dispersão.
As conseqüências das atividades poluidoras

são as mais nefastas possíveis, de acordo com
os últimos dados oficiais aumentou em quase
30% patologias como: asma, bronquite,
rinite alérgica, pneumonia, câncer de pulmão
e enfartos!
A saturação do ar por conta da grande
presença de poluentes em excesso dos quais
o de maior evidencia é o ozônio troposférico
resultante das emissões procedentes das
chaminés e dos escapamentos dos veículos
automotores.
Se não forem tomadas providências
emergenciais para conter o crescimento
desenfreado e suicida de São Jose e Região
reeditaremos o equivoco que é a Metrópole
de São Paulo onde 20 pessoas morrem por
dia em virtude do total descontrole da
poluição atmosférica na cidade.

A SUA SAÚDE ESTÁ EM RISCO
MORADORES E ESTUDANTES: A PREFEITURA ESTÁ ORGANIZANDO UMA PALESTRA COM A EMPRESA
RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE INCINERAÇÃO DE LIXO, PARA TENTAR CONVENCER A
POPULAÇÃO QUE ESTE EQUIPAMENTO POLUENTE É BOM. É IMPORTANTE QUE VOCÊ PARTICIPE E
DIGA NÃO A ESTE TIPO DE TECNOLOGIA POLUENTE, TÓXICA E AGRESSIVA À SAÚDE!

Saiba mais: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/incinera-o-n-o-e-a-solu-o/
http://www.acpo.org.br/site/Campanha-GAIA.php
http://incineradornao.net/?page_id=125
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FÓRUM PERMANENTE EM DEFESA DA VIDA
www.forumpermanentedefesavida.com.br / forumpermanentedefesadavida@gmail.com

