O combate
às enchentes
é um trabalho
constante
Todos os dias, o SAESA trabalha
na operação e manutenção
da cidade.
E com a sua ajuda, faremos
ainda melhor.
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Chove
Chuva
Verão é uma delícia
e (quase) todo
mundo gosta.

Mas além das coisas boas que ele traz,
há também alguns problemas causados
pelas fortes chuvas. Nesta cartilha,
vamos falar sobre as enchentes. Quando
o poder público e a população têm
consciência sobre o assunto, fica mais
fácil combater, ou pelo menos diminuir
os impactos causados na cidade.

Vamos lá?
Enchentes podem acontecer em
qualquer época do ano e pelos mais
variados fatores, mas devido às chuvas
de verão, elas podem se intensificar.
Por isso, é importante saber o que
o SAESA faz para minimizar os riscos
e como você pode contribuir.
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Prevenção

SAESA
O primeiro passo
é a PREVENÇÃO.

Tem um ditado, tão antigo quanto
as enchentes, que diz “Prevenir é Melhor
que Remediar”.
Entre as diversas ações que o SAESA
implementa diariamente para minimizar
o problema está a limpeza das bocas de lobo
da cidade. Este trabalho é feito manualmente
e consiste na retirada de resíduos dos bueiros,
além da desobstrução das redes de águas
pluviais por meio de hidrojateamento (jatos
d’água).
Outra ação permanente é a operação
das quatro Estações Elevatórias de Águas
Pluviais, localizadas ao longo da Avenida Guido
Aliberti. Elas são responsáveis pelo sistema
de reservação e bombeamento do Córrego
dos Meninos.

Além disso, o SAESA realiza:

Coleta de resíduos domiciliares, seis vezes
na semana;
Coleta seletiva, uma vez por semana,
em cada bairro;
Varrição das calçadas e sarjetas diariamente;
Serviço de cata-treco, com agendamento
pelos telefones: 4239-1700 e 4239-1784
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Mas o que
eu posso
fazer?
Você pode contribuir
fazendo algo realmente
bem simples:
jogando lixo no lixo
Enchentes podem ser causadas por
fatores naturais ou antrópicos, ou
seja, pelas ações do homem. Quando
descartamos nosso lixo de forma
incorreta, seja jogando um papel de bala
na rua, uma sacolinha no rio ou qualquer
outra coisa fora dos locais corretamente
destinados ao lixo, geramos muitos
impactos e danos ao meio ambiente.
Mesmo algo pequeno, que possa
obstruir a passagem de água por um
bueiro, pode causar grandes estragos.
Não é difícil fazer sua parte, então,
podemos contar com você?
Jogue o lixo no lixo!
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O que fazer
em caso de
enchentes?
Ok, você faz sua parte,
mas mesmo assim pegou
uma enchente.
Os impactos vão desde perdas materiais,
principalmente para os imóveis que
ficam próximos à beira de rios, até
doenças e outras dificuldades na região,
como trânsito e acidentes. Ao se deparar
com uma enchente, evite ao máximo
passar por ela. Não entre na água, seja
de carro, moto ou a pé. Fique longe
da rede elétrica. As fortes correntezas
provenientes da vazão das águas podem
causar diversos acidentes.
Além dos riscos de cair em algum
bueiro que possa ter perdido a tampa,
você pode ser atingido por algo, se
afogar, cair no rio, enfim. Tome uma
atitude correta e fuja das enchentes.
Se não puder, não se desespere, saia
calmamente do carro ou procure um
lugar elevado para evitar contato com
as águas.
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Passou
por uma
enchente?
Cuide-se!

Entre os diversos problemas
causados, estão as doenças.
Cólera - Transmitida por meio da água
e de alimentos contaminados.
Sintomas: diarreia intensa.
Dengue - Transmitida pela fêmea
do Aedes Aegypti. Sintomas: febre alta,
dores musculares, nas articulações e na
cabeça, manchas no corpo. Pode ocorrer
sangramento e, nestes casos, pode ser
fatal.
Febre tifoide - Transmitida por meio
de água e alimentos contaminados, é
bastante contagiosa. Sintomas: febre,
dor de cabeça, cansaço, sono agitado,
náusea, vômito, sangramentos nasais e
diarreia. Pode provocar a morte.
Leptospirose – Transmitida
principalmente por urina de ratos.
Sintomas: febre, náuseas, diarreia,
dores musculares e de cabeça.
A infecção pode se tornar fatal. Procure
atendimento médico urgente ao sentir
qualquer sintoma após ter passado por
uma situação de enchente.
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Cuide
da cidade,
cuide
de você

Como você viu, os riscos relacionados
às enchentes vão muito além dos
estragos a bens materiais. Diversas
doenças potencialmente perigosas
podem ser causadas por situações
de enchente.
Se vir alguém em situação de perigo,
haja imediatamente no sentido de
acionar o resgate e tome todas
as precauções para que ninguém
se machuque. Qualquer atitude deve
ser tomada somente com todos
os cuidados e segurança.
Aguarde o resgate, sempre que possível,
ou entre em contato com a Defesa Civil
pelos números: 4224-1658 e 4224-1758.
Contribua não jogando o lixo nas ruas
e ajude o SAESA, incentivando seus
vizinhos, amigos e familiares a fazer
o mesmo. Se todos cuidarmos dos rios,
evitaremos as enchentes, e, com isso,
toda a cidade se beneficia. Faça sua
parte, estamos fazendo a nossa!
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www.saocaetanodosul.sp.gov.br
prefeitura.saocaetano

www.saesascs.sp.gov.br
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saesascs

defcivil@saocaetanodosul.sp.gov.br
e Saneamento Ambiental

4224-1658 e 4224-1758

