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A EMAE (Empresa 
Metropolitana de Águas 
e Energia) informou 
que desde fevereiro 
de 2010 as comportas 
de emergência não 
são abertas. E quando 
isso se faz necessário, 
são tomadas uma 
série de providências, 
adotadas pela EMAE, 
em conjunto com a 
Prefeitura, Defesa 
Civil, órgãos públicos 
entre outros.

Mas então o que 
fez as águas subirem 
tão rapidamente? A 
moradora da Água Fria, 
Maria Onete, relatou 
que a água começou 
a subir por volta de 
16h30 e em meia hora 
já havia alcançado dois 
metros de altura. Disse 
isso, apontando para 
a marca da água que 
ainda está na parede 
de sua casa. Contou 
também que em meia 
hora a água já havia 
abaixado. “Os carros 
pareciam caixas de 
papelão” disse o Senhor 
Antonio Firmino, quando 
relatou que os carros 
eram arrastados pela 
correnteza. A última 
enchente desastrosa 
aconteceu na década 
de 90, mas ainda assim, 
segundo moradores, não 
se compara a essa.

O Diretor de 

Segurança Pública da 
cidade de Cubatão, 
Genivaldo Brandão, 
esclareceu algumas 
informações técnicas 
sobre as causas da 
enchente. A chuva, 
segundo diretor, foi um 
fator preponderante, 
em cerca de duas 
horas choveu mais de 
740mm no alto da Serra, 
atingindo fortemente 
os bairros de Água 
Fria e Pilões. Porém a 
alta pluviosidade não 
é a única causa da 
enchente, outros fatores 
ainda estão sendo 
estudados, que podem 
ter potencializado.

Mas quais são as 
medidas que devem ser 
tomadas em situações 
como essas? A Prefeitura 
não tem medidas 
“reativas”, como 
sirenes de emergência, 
por exemplo. Segundo 
o diretor, após esse 
desastre os órgãos 
competentes terão que 
avaliar o seu preparo.

 As medidas 
que a Prefeitura de 
Cubatão toma são 
“proativas”. Existe 
um projeto realizado 
pela defesa civil que 
prepara os moradores 
em períodos chuvosos 
(nos meses de julho até 
novembro). Instruindo-
os com palestras de 

como devem agir, 
que telefones devem 
contatar em situações 
catastróficas, sendo a 
ação mais importante 
tomada pela Prefeitura 
e funciona ativamente 
em alguns bairros 
do município. 

Seria de suma 
importância que 
existisse um projeto 
como esse, agindo 
ativamente em todos 
os bairros, uma vez 
que, um dia após 
a enchente havia 
um boato entre 
os moradores “A 
comporta será aberta 
novamente!”. Mas a 
comporta nunca foi  
aberta, certo? Uma 
orientação prévia 
impediria que em meio 
ao desespero, mães 
saíssem correndo com 
seus filhos para fugir
 de algo que não 
iria acontecer.

Apesar do rio ter 
causado estragos na 
Água Fria, o bairro 
não é considerado 
área de risco e sim de 
preservação ambiental, 
uma vez que está 
localizado dentro 
do Parque Estadual 
da Serra do Mar. Ele 
será erradicado e faz 
parte do Programa 
de Recuperação 
Socioambiental da Serra 

do Mar. As famílias que 
estão nos abrigos não 
têm permissão legal 
para retornarem às suas 
casas e as que ainda 
estão no bairro deixam 
o município em situação 
ilegal, disse o diretor. 
Pois a área já foi julgada 
e não tem autorização 
de habitação. Ele 
acrescentou que a 
cidade não tem estrutura 
para reabrigar todas 
as famílias em pouco 
tempo. Já o bairro Pilões 
é considerado área de 
risco, por diversos fatores 
geológicos. Ele está 
sendo estudado para que 
seja decidido em qual 
pograma os moradores 
serão incluídos. 

Após a enchente os 
bairros Pilões e Água 
Fria, até o fechamento 
dessa edição (17 de 
abril), continuam em 
situação de calamidade. 
Entulhos por toda 
parte e água parada 
em casas que foram 
abandonadas. Ainda 
existem moradores 
em abrigos, que por 
motivos burocráticos 
(falta de documentação 
por exemplo) não 
conseguiram  o Auxílio 
Moradia. Outros 
conseguiram o auxílio, 
mas não encontraram 
casas nesse valor 
(R$400.00) para aluguel.

“Os carros pareciam caixas de papelão...”
No mês de fevereiro, Cubatão passou por uma grande tragédia, centenas de pessoas perderam suas casas e viram o fruto do 

suor de seu trabalho ir embora com a correnteza do rio. Em meio ao desespero, diversos boatos surgiram.
 Por que a água veio com tanta violência? As comportas foram abertas?

Você sabia?
Segundo a Constituição 

da República Federativa 
do Brasil de 1988, 
é dever da União; 
promover programas de 
construção de moradias e 
a melhoria das condições 
habitacionais e de 
saneamento básico;

São direitos sociais: 
a educação, a saúde, 
a alimentação, o 
trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, 
a previdência 
social, a proteção 
à maternidade e à 
infância, a assistência 
aos desamparados, 
na forma desta 
Constituição. (Redação 
dada pela Emenda 
Constitucional nº 64, 
de 2010)

Segundo os Direitos 
Universais do Homem 
- artigo XXV, toda 
pessoa tem direito 
a um padrão de vida 
capaz de assegurar 
a si e a sua família 
saúde e bem estar, 
inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, 
cuidados médicos e 
os serviços sociais 
indispensáveis, e direito 
à segurança em caso de 
desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos 
de perda dos meios de 
subsistência fora de
 seu controle.

Viva o Morro!
Morro Vivo!

InformatIvo ComunItárIo dos moradores da serra do mar -  ano 3 -  nº2 -  CuBatÃo -  aBr/maI 2013

jornal 15.indd   1 09/05/13   17:28



DEnguE HEMORRágiCa

Os sintomas da dengue 
hemorrágica são os 
mesmos da dengue 
comum. A diferença 
ocorre quando acaba a 
febre e começam a surgir 
os sinais de alerta:

. Dores abdominais 
fortes e contínuas. 
. Vômitos persistentes.
. Pele pálida, fria e úmida.
. Sangramento pelo 
nariz, boca e gengivas.
. Manchas vermelhas
 na pele.
. Sonolência, agitação e 
confusão mental.
. Sede excessiva e 
boca seca.
. Dificuldade respiratória.
. Perda de consciência.DE

NG
UE

DE
NG

UE Sintomas
A dengue é uma 

doença infecciosa causada 
por um arbovírus, que é 
dividido em quatro tipos 
diferentes: DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 e DEN-4. Ocorre 
principalmente em áreas 
tropicais e subtropicais 
do mundo. No Brasil, 
as epidemias ocorrem 
geralmente no verão, 
durante ou imediatamente 
após períodos chuvosos.

O mosquito transmissor 
é o Aedes Aegypti, foi 
introduzido na América 
do Sul através de navios 
negreiros africanos, no 
período colonial, junto 
com os escravos. Houve 
casos em que os barcos 
ficaram com a tripulação 
tão reduzida que passaram 
a vagar pelos mares, 
originando os 
navios-fantasmas.

O Mosquito Aedes 
Aegypti tem uma aparência 
inofensiva, medindo menos 
de um centímetro, com 

coloração cor café ou preta 
e listras brancas no corpo 
e nas pernas.  Costuma 
picar nas primeiras horas 
da manhã e nas últimas da 
tarde, evitando o sol forte, 
mas, mesmo nas horas 
quentes do dia, ele pode 
atacar à sombra.

Por essas razões é 
importante que não 
evitemos os Agentes 
de saúde que vêm nos 
informar e ensinar como 
nos prevenir.

Em Cubatão, até o dia 
28/03, houveram 320 casos 
confirmados de dengue, 
segundo o portal oficial

 da Prefeitura.
Nossa Cidade já passou 

pelos três primeiros estágios 
da dengue, e hoje encontra-
se no estágio 4 da doença. 

Não há vacinas ou 
um antivírus para a 
dengue, o único jeito 
de se proteger é não 
deixando água parada.

A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer “melindre”, como referência ao estado de 

moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada pelo arbovírus.

DEnguE ClássiCa

. Forte dor de cabeça.

. Dor atrás dos olhos, que 
piora com o movimento 
dos mesmos.
. Perda do paladar 

  e apetite.
. Manchas e erupções na 
pele semelhantes 
ao sarampo, 
principalmente no tórax 
e membros superiores.
. Náuseas e vômitos.
. Tonturas.
. Extremo cansaço.
. Moleza e dor 
no corpo.
. Muitas dores nos ossos
 e articulações.

Viva o Morro!
Morro Vivo!

 Foto do Projeto COMCOM/Lago Azul Cubatão-SP

Confira a surpreendente história 
de John Snacke, lutador de MMA.

Qualidade de vida, 
uma busca de todos. leia o nosso Câmera da Memória e 

descubra mais sobre esse assunto. pág. 5pág. 3 pág. 6

A cachoeira do 
Lago Azul, beleza 
natural dos bairros cota, 
recebeu este nome, 
devido ao azulado 
deslumbrante que ganha 
quando os raios do sol 
tocam a água.  Sua 
importância ultrapassa 
as justificativas dadas 
pelos ecologistas, 
justificativas essas de 
suma importância para 
sua conservação, porém 
a paz que chega aos 
corações de centenas 
de pessoas, quando 
se banham nas águas 
geladas dessa belíssima 
obra da natureza, 
é uma justificativa 
infinitamente 
convincente para sua 
preservação. 

O apreço pela 
cachoeira ultrapassa 
gerações, pode-se 
notar claramente na 
Expedição Ecológica feita 
pelos repórtes mirins, 
guiados pelo monitor 
oficial dos meninos, Sr 
Expedito, que há anos 
visita esse presente dado 
aos  bairros e de forma 
simples propaga o gosto 
pelo ar puro às crianças 
do comunidade. 

Confira o relato 
desse passeio feito por 
Vitor Augusto:

“Nós repórteres 
mirins fomos ao lago 
azul, mas não fomos 
sozinhos, fomos com 
a equipe do Projeto 
COMCOM e o nosso 
guia Sr. Expedito. Se 
você for criança, não é 
aconselhável ir sozinho, 
vá com um adulto, 
pois você poderá se 
perder no caminho! Para 
chegarmos, precisamos 
subir o morro, seguir a 
trilha, vencer o cansaço 
e passar por alguns 
obstáculos no caminho. 
Quando fomos ao Lago 
Azul, não estava muito sol 
e até pensamos em não 
ir, pois começou a chover, 
mas quando chegamos 
lá, a chuva parou e 
conseguimos nos divertir! 
Nós já fizemos muitas 
reportagens de espaços 
de lazer da região , e não 
podíamos deixar o Lago 
Azul de fora, vale 
muito a 

pena visitar esse lugar! 
É muito bom! E a água é 
muito boa!” 

CoMo Chegar?
Vindo de São Paulo 

•	 Se estiver de carro: 
Pare no quilometro 54 
da rodovia Anchieta. 
Atravesse a passarela 
da cota 95/100 e 
comece a trilha 
seguindo a faixa do 
Óleo Dulto, após 
aproximadamente 
5 minutos de 
caminhada você 
encontrará uma 
entrada que dará 
acesso à trilha, a 
partir dai é só seguir 
a trilha e se divertir 
na cachoeira do Lago 
Azul!

•	 Se estiver de ônibus: 
Pegue um ônibus para 
a cidade de Cubatão, 
ao chegar a cidade 
você devera pedir 
informações para  ir a  
Avenida 9 de abril, lá 
você pegará o ônibus 
da linha 11, desça no 
ponto final do bairro 
Fabril, e atravesse 
a passarela da Cota 
95/100, ai segue 
como o do tópico 
anterior.

DiCas iMportantes!

1. Avise um amigo 
ou familiar para 
onde está indo.

2. Leve água e 
mantimentos.

3. Leve sacos 
plásticos para 
lixo, traga os 
sacos de volta 
e os deposite 
em local 
apropriado.

4. Vá de calça 
comprida para 
evitar acidentes 
com animais 
peçonhentos.

5. Não esqueça de 
levar repelente.

Expedição Ecológica

E boa trilha!

“A Sucuri da Prainha   “

Entretanto, muitas 
delas estão poluídas, 
e impróprias para 
banho. Devido a falta 
de saneamento básico 
dos bairros, o esgoto e 
o lixo são despejados 
diariamente nas águas 
dessas quedas, que 
outrora, num passado 
nem tão distante 
assim, eram límpidas
 e claras.

Recuperando
 as cachoeiras

falando sobre estes 
presentes da mãe 
Terra, inclusive, na 
edição anterior, uma 
delas foi capa. A 
cachoeira do lago azul!

Cubatão é uma 
cidade repleta de 
rios e cachoeiras, e 
os bairros Cotas esta 
cheio delas! Aqui no 
jornal você já deve ter 
encontrado matérias 
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Cabeções

    
1_               

Entrudo era uma 
batalha portuguesa de ovos 

crus, cartuchos de pó, panelas 
com vários líquidos entre outras 

atrocidades. Era bastante agressiva. No 
século XX essa batalha se transformou 
em uma brincadeira, substituindo ovos 
e agressividade por flores, serpentina, 
confete, lança-perfume e muita festa. 

(Antologia do Folclore Cubatense. 
Luzia Maltez da Guarda 

ago/85 - adaptado)

4_ 
“Os espanhóis 

trouxeram os 
bonecões para o Brasil, seria 

uma referência aos santos e 
eram utilizados em procissões, 

o povo pegou e passou para o 
profano, assim diz a Igreja Católica, 
e começou a utilizar para falar de 
políticos e   p  essoas famosas.” 

Amanda Amorim Marquez 
Pereira, artista plástica e 

arte- educadora.

5_ 
Os nordes-

tinos chegaram a 
Cubatão para trabalhar 

no pólo industrial, no caso 
dos foliões do bloco dos ca-
beções sua grande maioria 

eram trabalhadores da 
Companhia Santista 

de Papel. 

9_ 

As escolas de 
samba: Nove de abril, 

Independência, Nações 
Unidas, Serrana e Vila 
Paulista. Também surgiu o 
trio elétrico liderado pela 

Rainha do Carnaval e o 
Rei Momo.

7_ 

1937 e 

1938

8_
As suas 

atividades  
encerraram-se 

em 1962.

 
3_ 

Presidente 
da Câmara de 
1961 a 1963.

2_

“Da lenda nordestina que 
diz:’ Na África , em Angola, há 

uma árvore muito grande, cuja as 
raízes vêm dar na lagoa de Abaeté. 

Pelas raízes vieram os Negros, que de-
pois de mortos por elas voltam a Angola...’ 
Dessa lenda provavelmente originou-se o 
Cordão, brincadeira onde o povo reunia-
-se numa roda de foliões, davam-se 

as mãos e eram puxados por outra 
roda.” (Antologia do Folclore 

Cubatense. Luzia Maltez da 
Guarda ago/85).

O carnaval 

tornou-se hoje, 

algo que move a 

economia, a cultura, o 

turismo e a cintura dos 

passistas e foliões. As festas 

carnavalescas chegaram ao 

Brasil com os portugueses, 

que trouxeram consigo algo 

semelhante ao que vemos hoje 

chamado Entrudo1. Essa folia 

animava os bailes dos barões de 

banana e mexerica de Cubatão 

e arrastavam suas netas e 

filhas para os Cordões2 que 

animavam o centro de Santos 

(na época Cubatão era distrito 

de Santos). Dos Cordões 

também surgiu à idéia de 

competição, uma vez 

que, deles nasceram os 

blocos de carnaval.

 Dos blocos que 

passaram 

a existir, 

também 

começou suas atividades o 

Bloco dos Cabeções, que surgiu 

no bairro Fabril na década de 

30, fundado pelo irmão de 

Raul Sant’ Ana Leite3. Ele se 

caracterizava por seus foliões 

que colocavam enormes 

cabeças feitas de papel e 

saiam pelas ruas cantando e 

dançando e movimentando a 

alma de toda a comunidade. 

As cabeças normalmente 

retratavam políticos com o 

intuito de satirizá-los. A técnica 

da “cabeça de papel” recebeu 

influência dos bonecões de 

Olinda4, pois a presença de 

nordestinos5 em Cubatão é 

grande e a sua cultura não 

deixa de movimentar o lugar 

aonde chegam.

O Bloco dos Cabeções saia da 

Vila Fabril cantando e dançando 

até o centro de Santos em 

cima dos seus corsos6 ornados 

com flores e serpentinas, 

colocava o sorriso no rosto de 

todos. Mesmo com o carnaval 

elitizado da época, conseguiam 

introduzir a cultura popular 

e arrancar aplausos de “reis 

e plebeus”. Encerravam a sua 

apresentação nos salões do 

Teatro Coliseu onde disputavam 

o título de campeã, títulos esses 

que conquistaram durante dois 

anos7 consecutivos. Finalmente 

Cubatão deixou de ser distrito 

de Santos. O bloco deixou de 

vencer por ser considerado 

“gente de fora”.  Quando as 

suas atividades começaram a 

chegar ao fim8 , eles finalizavam 

suas apresentações em frente 

da casa do prefeito de Cubatão 

e eram recebidos como reis 

pelas autoridades. 

Do bloco dos Cabeções 

surgiram as escolas de samba9 

e o campeonato de Rei 

Momo e Rainha do Carnaval 

da cidade. Os cabeçudos 

ficaram na história, mas a 

alegria ultrapassou gerações 

e continua nos carnavais de 

todos os anos.

Bloco dos            

6_ 
Era um automóvel 

enfeitado que carregava os foliões 
durante os desfiles, dele surgiu à idéia dos 

carros alegóricos.

Você já deve ter notado 
a presença dos trabalhadores 
nas obras de urbanização. 
Eles, junto com a equipe 
de projetos e a equipe 
de execução de obras da 
CDHU, estão trabalhando 
no processo de urbanização 
dos bairros. E fique atento a 
novidade de agora, também 
estão trabalhando na 
recuperação das cachoeiras! 

Pois é, segundo o 
engenheiro civil, Diego 
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Fonte:
Biblioteca Municipal e 
Arquivo Histórico de 
Cubatão

  
     Cultura

Felipe Machado do consórcio 
Etemp/Paes de Lima, a 
cachoeira do Pinhal do 
Miranda será recuperada.   

Está sendo feita a 
canalização dos córregos, 
para que não seja mais 
despejado, todo resíduo que 
é produzido na comunidade. 
Já foram feitas as análises, 
contratado um paisagista 
e agora o projeto está            
a todo vapor.

Em torno da cachoeira, 

será construída uma área 
de lazer para acomunidade, 
e após a execução é de 
responsabilidade sua e do 
município a sua gestão e 
manutenção. Fique ligado!  
Já vá se apropriando do 
que logo      logo será 
seu.  Procure saber mais 
desse projeto e cobrar as 
autoridades, para que não 
se corra o risco de perder 
novamente esse presente 
da natureza.
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Equipe PROJETO COM COM: arcelina Francisca s. silva, Carlos guilherme Campos Costa, Cristiane novaes, Damião nogueira, Douglas Eduardo do 
nascimento, Duda Matias Brito, Expedito silva, Filipe da silva, Felipe lourenço Cardoso,  Josevaldo Barbosa, Juliana Finamore, Matheus Muniz de 
Freitas, nycholas alves de lima e Vitor augusto de Freitas Oliveira, Vitor Cézar, Vitor Reis, Rani lied.
EDuCaDOREs: agner Rebouças, andré gustavo, Humberto Boni, Jeferson nascimento, Jeronimo Vilhena e Thais scabio.
Diretores responsáveis: agner Rebouças, Duda Matias Brito e Juliana Finamore.
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DROP’SDROP’S

Exercício físico faz bem à todos...

Correr... nadar... pedalar...

além disso, água parada pode 
atrair mosquito da dengue.

Morro 
Vivo: Como o 
morador deve 
proceder, 
quando se 
deparar com 
um animal 
perigoso em 
sua casa?

sargento 
Jonas: Primeiro 
deve se afastar, 
pois animal 
pode se sentir 
ameaçado, ele 
vai reagir como 
se estivesse 
sendo atacado, 

pois o extinto 
dele é de se 
defender. Se 
tiver criança 
ou pessoas 
mais frágeis no 
local devem 
ser afastadas e 
acionar o Corpo 
de Bombeiros 
(193) ou Polícia 
Ambiental (13 
3377-4669), 
então a gente 
vai se deslocar.  
[É importante 
também] tentar 
isolar o local 

com um sofá ou 
algo do tipo para 
impedir
 que o animal 
se desloque.

MV: O que 
leva um animal 
entrar em uma 
residência?

sgto. 
Jonas: Via de 
regra é o fato 
das moradias 
estarem 
próximas do 
habitat do 
animal, como 
é o caso aqui 

dessa região, as 
pessoas foram 
construindo as 
suas residências 
nas proximidades 
da encosta da 
Serra do Mar, 
e é natural 
que apareça 
eventualmente 
algum animal 
típico daquela 
região. As 
pessoas na 
realidade, estão 
ocupando o lugar 
que  pertencia 
aos animais.

MV: Como 
se prevenir 
desse tipo de 
ocorrência? 

sgto. Jonas: 
Evitar o acúmulo 
de entulho e lixo 
dentro da casa, 
qualquer tipo de 
local aonde possa 
servir de abrigo e 
esconderijo tem 
que ser evitado, 
quanto mais limpo 
e mais claro o 
ambiente, melhor.

Fique atento! 

Olho tantos rostos
Uns eu conheço

Outros tão pouco
Paro e penso

Como esse mundo é imenso
Cada ser tem um sentimento

E hoje com tanta remoção 
Foram embora  meus grandes amigos do coração

E lembro com nostalgia
No passado a alegria

Das festas  e dos banhos de rio
Às conversas na pracinha

Cada rosto tem sua história
Mas indo embora ou não, ficarão

Sempre guardados na memória
E dentro do meu coração

atenção!
Você sabe quais os procedimentos deve tomar, quando se deparar com um animal que apresente risco dentro da sua casa?
 O Sargento Jonas do Corpo de Bombeiros de Cubatão veio atender uma ocorrência nos Bairros Cota, uma cobra havia entrado na 
residência de Dona Samira moradora do Pinheiro do Miranda, após fazer todos os procedimentos e capturar o animal, nos cedeu 
uma entrevista esclarecedora. 

Modo de fazer
Misture em uma tigela os 
ovos, o açúcar e o óleo. Em 
seguida a farinha de trigo 
e o chocolate e continue 
batendo. Acrescente a 
água quente até que a 
massa fique homogênea. 
Por último acrescente o 
fermento.  Unte uma forma 
média e coloque a massa 
para assar em forno 180˚. 
Assar por aproximadamente 
30 minutos.

da vovó
Bolo de Chocolate

ingredientes
3 ovos.
1 xícara de açúcar.
½ copo de óleo.
3 xícaras de farinha
de trigo.
3 xícaras de chocolate
    em pó.
2 xícaras de água quente.
1 colher de sobremesa 

    de fermento.

Utilid
ade pública

     
   P

oesia

     
   R

eceita

  Câmera da 

memória

Jack Estrelinha
 (Moradora do Pinhal do Miranda)

“O Cenário 
era totalmente de guerra”

“No dia 22 de fevereiro de 
2013, por volta das 14h30 
da tarde, começou uma 
forte chuva que durou 
mais ou menos umas 
três horas. Quando de 
repente alguns vizinhos 
chegaram aqui em casa, 
chorando e desesperados 
dizendo que estava 
enchendo. Minha mãe 
mandou todo mundo subir 
para os quartos [que 
ficam no segundo andar 
do sobrado    ].
Eu abri a janela do meu 
quarto e só conseguia 
ver os telhados das 

casas. Quando a chuva 
parou, um helicóptero 
começou a sobrevoar 
em volta da minha casa, 
nós começamos a pedir 
socorro. Dois vizinhos 
pularam a janela e 
ficaram em cima do 
telhado gritando por 
socorro. O helicóptero 
mandou uma gaiola com 
um bombeiro dentro, o 
Geni nosso vizinho há 
muito tempo, resolveu ir 
e levar seus dois filhos 
e seus dois sobrinhos. 
Enquanto isso a água 
ainda batia no último 

degrau da escada que dá 
acesso ao segundo andar 
do sobrado] .
Nós todos estávamos 
desesperados, por 
que ninguém sabia 
nadar. Pela janela eu vi 
muitos carros boiando, 
geladeiras, televisões, 
pessoas em cima do 
telhado pedindo socorro. 
Meia hora depois a água 
começou baixar. Meu 
pai chegou do serviço 
21h e a água ainda batia 
abaixo do peito. A água 
tava dando muito choque, 
a força era tanta que 

impedia ele de abrir a 
porta. Quando a água 
baixou totalmente já 
era tarde.
Quando desci para parte 
debaixo da casa só vi 
destruição, geladeira 
virada para um lado, sofá 
virado para outro, armário 
de cozinha, cacos de 
vidro no chão. A força 
da água foi tão forte que 
conseguiu quebrar a 
mesa do computador, e 
tombar os freezers que 
estavam carregados de 
cerveja. O cenário era 
totalmente de guerra.”

“Por Anielly Rodrigues, 13 anos, moradora da Água Fria.”

Receita de Maria Teresa Cardozo
(vovó do Bairro Fabril)
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