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PLANEJAMENTO AMBIENTAL na
FEVEREIRO 2014
SUB BACIA do IRIRI/ONÇA
Ciclo básico de verminoses

Como estamos trabalhando...
OFICINA - Saúde, Ambiente e Saneamento: foi realizada a primeira Oficina do Projeto, no
dia 04/02/2014, às 18h, na Escola Manoel Inocêncio Alves dos Santos. A Agente de Saúde do
Programa Saúde da Família, Angélica Barbosa,
apresentou dados de um estudo realizado pela Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de São
Paulo – Departamento de Medicina Social, desenvolvido em 2001, que mostra a relação entre a localização das casas, a presença de sanitários e de
fossas e a saúde nos bairros de Ubatumirim e
Cambury. Em seguida, a bióloga Fernanda Jacob
apresentou os tipos de doenças que podem ser desenvolvidas por meio de contato com água ou solo
contaminado com agentes transmissores e as formas de prevenir tais doenças.

Casos de doenças no Sertão do Ubatumirim
Crianças de 0 a 5 anos: ANO 2013
4 casos de diarreia e vômito;
2 internações: problemas respiratórios; viroses
e verminoses;
Fonte: Programa de Saúde da Família.

Como evitar doenças?
HIGIENE ALIMENTAR

HIGIENE PESSOAL

-Proteger os alimentos contra insetos, ratos e bolores;

- Tomar banho diariamente;

-Guardar os alimentos em lugares secos e frescos;

- Lavar a cabeça pelo menos 03 vezes por semana;

-Preparar os alimentos com as mãos limpas e em vasilhas bem limpas;

- Lavar as mãos antes das refeições, depois de usar o
banheiro e de trocar fraldas;

-Guardar os alimentos em lugares secos e frescos

-Conservar as mãos sempre limpas, as unhas aparadas,
evitar colocar a mão na boca; Usar sempre calçados nos
pés;

-Lavar com água potável os alimentos que serão consumidos crus e se possível deixar de molho por 30 minutos em água com hipoclorito de sódio a 2,5% ;
-Beber água filtrada ou fervida;

-Escovar os dentes ao levantar, ao deitar e depois das
refeições;
- Não deixar as crianças brincarem em terrenos baldios,
com lixo ou água poluída;

LEVANTAMENTO SOCIAMBIENTAL DO PROJETO PLANEJAMENTO AMBIENTAL na
SUB BACIA do IRIRI/ONÇA: realizado pelas agentes de campo Angélica Barbosa, Karen Pereira e o
técnico Caetano Franco, entre os meses de janeiro e fevereiro, por meio da coleta de diversas informações
sobre a estrutura das casas, número de moradores, atividades econômicas realizadas, presença e tipo das
fossas, destino do lixo e outras coisas.
É muito importante poder contar com a ajuda de todos para obter o máximo de informações possíveis para a construção do planejamento do bairro.
Total de casas visitadas até
15 de fevereiro: 111

Total de casas com dados socioambientais fornecidos: 73

Total de casas que não apresentaram interesse em fornecer
os dados: 38

Entre as informações obtidas estão:
VANTAGENS DE VIVER NO
SERTÃO DE UBATUMIRIM

DESVANTAGENS DE MORAR NO BAIRRO

SUGESTÕES PARA
MELHORAR A VIDA NO
SERTÃO DE UBATUMIRIM

Sossego/limpeza dos rios –

Pouca iluminação pública -

Manutenção estradas

23 pessoas

12 pessoas

9 pessoas

Natureza/beleza

Falta manutenção estradas –

Energia elétrica

10 pessoas

8 pessoas

8 pessoas

Cultura/tradição/cultivo

Ponte submersa pós
chuva – 8 pessoas

Melhoria da Ponte

10 pessoas

6 pessoas

OFICINA - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS: 2ª oficina do
Projeto, realizada no dia 26/02 às 18h e no dia 27/02 às 08h - com 14 participantes. O objetivo dela foi a apresentação do sistema de monitoramento das
águas desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica, em 80 outros municípios dentro do Projeto Rede das Águas. Esse programa forma lideranças para a gestão ambiental integrada,
capacitando-os para interferir no planejamento de ações na bacia hidrográfica, através da análise da qualidade
da água. O pessoal do Rede das Águas veio de São Paulo especialmente para mostrar aos moradores de Ubatumirim a importância de todos protegerem os rios e se responsabilizarem pelo bom uso da água. Junto com
os moradores, definiram os melhores pontos para coletar e analisar a situação da água de todo o Ubatumirim
usando o Kit de análise da água que a SOS trouxe para os próprios agentes comunitários do bairro fazerem a
avaliação. É bem fácil de usar o kit !!!
Todos os rios do bairro que nascem na serra, se unem e formam o Rio Ubatumirim que deságua no mar, entre as praias do Ubatumirim e Estaleiro. São essas águas que abastecem todas as casas do Sertão do Ubatumirim, das Praias do Estaleiro e Ubatumirim e das vilas Barbosa, Rolim, Gaivota, Índia e, servem também para
manter as roças de todas as famílias do Sertão e o atendimento dos turistas que sempre visitam as praias. Sem
água não há vida !!!!
PARTICIPE DAS AÇÕES DO PROJETO !!
Em março: análise das roças e da qualidade da água dos rios.

Realização:

Parceiros:
Associação dos Bananicultores do Ubatumirim - ABU
Associação dos Moradores do Sertão do Ubatumirim - ASU
Unesp – Presidente Prudente
SOS Mata Atlântica
Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar

