
E-mail sobre tempestades na baixada fluminense
 
Recebi esse e-mail gostaria de saber se alguém sabe se é verdade.....
Vamos pesquisar para nos prevenir e ajudar....
PAZ E LUZ
 
 

Não sei se é verdade. Estou repassando.
 
A previsão de que o Rio de Janeiro deverá enfrentar a pior chuva em 70 anos, a partir de novembro, 
acendeu o sinal de alerta vermelho na Defesa Civil de Duque de Caxias. Uma megaoperação já começou 
a ser montada na cidade, envolvendo dois mil voluntários, 300 líderes comunitários e 60 presidentes 
de associações de moradores. Eles estão sendo treinados para atuar nas regiões de alto risco, como 
Jardim Primavera, Bom Retiro, Cangulo, Campos Elíseos, Saracuruna e Xerém. Lá, segundo avaliação da 
Defesa Civil, cerca de 110 mil pessoas estarão vulneráveis a inundações. O geólogo Wilson Leal Boiças 
prevê que a Vila Urussaí, a menos de 500 metros do Rio Saracuruna, no segundo distrito, será a primeira 
região a sofrer consequências das chuvas de verão. Ali, segundo ele, a lâmina d’água poderá chegar a 
dois metros de altura, em apenas 40 minutos. Isso traria consequências sérias para os moradores. “É 
onde o lençol freático aflora imediatamente. O ideal é que as pessoas saiam de casa com pelo menos 
30 minutos de antecedência. Vamos torcer para que só ocorram perdas materiais”, disse. O fenômeno, 
segundo Boiças, será provocado pelo deslocamento de massa de ar quente, muito pesada, do Centro-
Oeste do País até a Baixada Fluminense, onde se chocará com massa de ar frio.
 
É SÉRIO!
Hoje na aula da Prof Kátia, nós alunos da 3011 do COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE MAUÁ-
XERÉM, soubemos de uma notícia trágica já confirmada pelos pesquisadores de climatologia 
da UERJ, que em breve teremos uma forte tempestade na Baixada Fluminense entre Novembro 
até Março. Os palestrantes avisaram que já tem uma máquina que detecta o nível de perigo ou 
deslizamento das áreas mais críticas, alertando o evacuamento das tais, e haverão treinamentos 
para isso. Eis os principais bairros que serão atingidos: Parque Fluminense, Nova Campinas, 
Cangulo, Primavera, a Refinaria, boa parte da Washington Luíz, Xerém(beira-serra) também 
tem grande probabilidade de acontecer uma epidemia de lisencefalia japonesa, e o Amapá poderá 
sumir, ser totalmente submergido. Esses pesquisadores são os mesmos que alertaram a prefeitura 
e a população de Teresópolissobre as fortes chuvas que viriam, mas infelizmente muitos morreram 
por não acreditar. E o que eles mais pediram foi para divulgar esse alerta. Então seja solidário(a) 
e compartilhe esse texto para que mais pessoas fiquem sabendo desse risco e quem sabe, isso 
chegar ao conhecimento das autoridades locais. E, se você mora nos locais de risco acima citados, 
ou tem amigos/parentes lá, avise-os o mais rápido possível para que examinem suas casas, o 
telhado, observe se as paredes têm rachaduras, etc. Qualquer irregularidade no seu bairro, ligue 
para a Defesa Civil: 08000230199 , que eles vão checar o local para ver se há riscos de inundação, 
deslizamento ou desabamento. O único pedido éDIVULGUEM! Conscientizem mais pessoas! 
Obrigada!
 
Fernanda Gonçalves de Faria
Instrumentadora Cirúrgica em oftalmologia
 
"Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas, 
qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim" 



Chico Xavier
 
Atenção!!!!!
Proteja meu endereço como estou protegendo o seu.
Ao enviar cópias, apague  no corpo do email o endereço de quem lhe enviou e pra quem enviou, não use 
o campo "Cc:", use sempre o campo "Cco:" (cópia oculta) ou "Bc" [Blind copy], assim o e-mail de todos 
estará preservado. Obrigado!!!!!
 


