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Para: "diretoria.casaconarte@gmail.com" <diretoria.casaconarte@gmail.com>, "cpambdivop@policiamilitar.sp.gov.br"
<cpambdivop@policiamilitar.sp.gov.br>

Senhores
 
Agradecemos a mensagem e registramos que o Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem
trabalhado com o firme objetivo de melhor atender aos usuários.
Com relação ao seu e-mail, estamos encaminhando ao Comando da Policia
Ambiental, para conhecimento e o que couber.
Ressaltamos que a participação do cidadão em prol do Meio Ambiente, só vem a
fortalecer e contribuir para a sustentabilidade das futuras gerações.
Aproveitamos a oportunidade para divulgar nosso site https://www.
infraestruturameioambiente.sp.gov.br/, onde estão disponíveis as informações dos projetos do
Governo do Estado para as questões ambientais. 
 
Atenciosamente,

De: ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVO GRUPO CASA CONARTE 
Email: diretoria.casaconarte@gmail.com

Cidade: RIO DE JANEIRO 
Estado: RJ 
Pais: BRASIL

Idade: 
Cor/Raça: pardo 
Profissão: ASSOCIAÇÃO LIGADO A ARTE E CULTRA

Corpo da mensagem:

Boa tarde. 
Prezado Da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. 
Viemos através deste, deixar a todos da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, ciente do nosso evento de
balões sem fogo, que será realizado em 24/10/2021, em Itaboraí – Terras de São Sebastião – RJ, onde vamos ter
um movimento de transporte e fabricação de todo material passando pelas rodovia do estado de São Paulo em
direção ao estado do Rio de Janeiro, onde os mesmo com as suas devidas documentações em mão, vão participar
do festival de balões sem fogo de Itaboraí. 
Os indivíduos que tenham seus balões em fabricação no estado de São Paulo, devem seguir todas as regras para
vir ao festival, uma delas é ter toda a documentação disponível em nosso site em sua residência para realmente
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comprovar que seu balão é para essa finalidade. 
Ciente que não traz nenhum risco a circulação da via, mesmo assim, gostaria de deixar a todos ciente do evento, e
de um possível aumento do fluxo na rodovia.

www.casaconarte.com.br

No aguardo da vossa resposta.

Obs: Favor, acusar o recebimento dessa mensagem.

http://www.casaconarte.com.br/

