Chuvas fortes causam problemas recorrentes
em bairro de Itabirito

Por Samuel Almeida
A forte chuva dos últimos dias causou estragos em diversos distritos de Ouro Preto. O alto volume de
água em pouco tempo surpreendeu a todos. Os locais afetados foram Antônio Pereira, Rodrigo Silva,
Miguel Burnier, Cachoeira do Campo, Santo Antônio do Leite e, principalmente Amarantina. Houve
alagamentos, lama e destruição de casas e pertences pessoais.
Mas não foi só o município que sofreu com o temporal na região. Em Itabirito, uma enxurrada de
lama atingiu o bairro Primavera, um dos pontos altos da cidade. Uma moradora não identificada
pediu ajuda para que sua mensagem chegasse até Orlando Caldeira, prefeito da cidade, para que ele
pudesse tomar providências.

“Olha o que tá acontecendo, já tem 3 anos isso. Enquanto não houver uma morte,
enquanto a gente não perder uma pessoa, a gente não ver uma pessoa morrendo
aqui, não vai ser resolvido. Tem 3 anos que nós estamos pelejando. Sejam minhas
amigas, me ajuda, divulguem nos grupos que vocês têm. No Facebook, pode
colocar, não tem problema. Tá todo mundo ajudando Amarantina, Cachoeira do
Campo e aqui em Itabirito também tem. Nós não temos enchente aqui não
porque o bairro é no lugar alto, mas tem uma água que tá vindo lá de cima da
última rua e desce nessa rua onde eu moro. São 8 casas que tão sendo
prejudicadas. E a pior, a que mais tá tendo problema é essa que eu to mandando
um vídeo pra vocês”.
Em vídeo, é possível ver a escada de uma casa ser invadida pela enxurrada de lama.

“Quebrou o muro da casa dela, essa lama entra tudo na casa dela. Ontem,
tadinha, debaixo de chuva, ela ainda caiu na lama e quebrou o braço. Sabe?
Então, um sofrimento danado. Nossa, Deus abençoa o pessoal de Amarantina,
Deus abençoa que eles vão conseguir resolver. Tem muita gente ajudando. Mas
nós estamos com um problema no bairro Primavera, principalmente na rua
Buganvílias”.
Em outro vídeo, supostamente algumas ruas acima, um homem tenta conter a descida da enxurrada
com uma pedra, mas sem sucesso. A água segue descendo pelo asfalto e por um buraco causado
pelo deslizamento de terra à beira da rua.

Vale ressaltar que a Defesa Civil disponibiliza um serviço para alertar os cidadãos. Em Itabirito, os
moradores devem enviar SMS com o CEP da residência para o número 40199. Por telefone, os
atendimentos 24h são realizados por meio do (31) 3561-7433.
O alto volume de chuvas que atinge o centro-sul de Minas Gerais e boa parte do litoral sudeste é
derivado de uma alta pressão que empurra a umidade do mar para a terra e de uma frente
estacionária no Oceano Atlântico, que impede que as nuvens carregadas se afastem.
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