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PREJUÍZO Ventos fortes 
atingiram o distrito de Ita-
curuçá, em Mangaratiba, na 
manhã desta segunda-feira 
(2) e causaram prejuízos.  
Segundo os Bombeiros e 
a Defesa Civil da cidade, 
ninguém se feriu. Parte do 
distrito está sem energia 
elétrica. 

No local, árvores caíram 
em cima de carros esta-
cionados, interromperam 
estradas e danificaram fia-
ção da rede elétrica. O vento 
também derrubou postes 
e destelhou quiosques na 
orla, atingindo também al-
gumas residências. 

Lanchas que fazem o 
transporte para as ilhas fo-

ram atingidas pelas rajadas 
de vento, muitas afundaram 
e outras viraram. Uma fi-
gueira caiu, atingindo carros 
que estavam estacionados. 

A Capitania dos Portos de 
Itacuruçá informou que está 
prestando assistência aos 
proprietários das embar-
cações que afundaram em 
decorrência do vendaval.  
A Polícia Militar e a Guarda 
Municipal também estão 
dando suporte.  

VENTO EM SEROPÉDICA 
O vendaval também atin-

giu o município de Seropé-
dica. Uma parede desabou 
em cima de veículos esta-
cionados ao lado da Galeria 
no km 49. Não houve infor-
mações de feridos. 

Vento destelha casas e derruba 
árvores e postes em Itacuruçá
Lanchas afundaram e carros 
ficaram destruídos após queda 
de árvores durante vendaval

FOTOS DIVULGAÇÃO/WHATSAPP

LIMPEZA Cerca de Aproxi-
madamente 20 integrantes 
do Programa de Construção 
de Submarinos da Marinha do 
Brasil (Prosub-Estaleiro Base 
Naval) participaram de muti-
rão de limpeza na orla da Ilha 
da Madeira, na semana pas-
sada. A iniciativa voluntária, 
organizada pela Marinha do 
Brasil em parceria com a Ode-
brecht e a Evolutis Soluções 
Ambientais, é uma atividade 
do Projeto de Educação Am-
biental para os Trabalhadores 
da obra do EBN, em come-
moração ao Dia Mundial de 
Limpeza de Rios e Praias. 

O Dia Mundial de Limpeza 
de Rios e Praias é uma ini-
ciativa internacional de cons-
cientização ambiental do Pro-
jeto Clean Up The World, que 
é organizado mundialmente 
por diversos grupos na se-
gunda quinzena de setembro. 
Durante a atividade voluntá-
ria, que contou com a parti-
cipação dos agentes ambien-

Mutirão do Prosub faz 
faxina na orla da Ilha da 
Madeira, em Itaguaí

tais do empreendimento e 
que durou aproximadamente 
duas horas, foi recolhida 
cerca de uma tonelada de 
lixo, quantidade que chamou 
a atenção dos participantes, 
considerando a pequena faixa 
de areia da orla. 

A maioria dos resíduos 
recolhidos foi de plástico. 
Porém também foram en-
contrados muitos resíduos 
contaminantes, como por 
exemplo, embalagens de 

tintas e óleo de barco. A 
atividade chama a atenção 
para a problemática do lixo 
nos oceanos e os proble-
mas causados ao meio am-
biente e a população huma-
na. Para a redução do lixo 
nas praias são necessárias 
ações conjuntas do poder 
público, tanto relacionadas 
à coleta periódica, quanto à 
conscientização/educação 
ambiental dos moradores, 
comerciantes e turistas.

APROXIMADAMENTE UMA tonelada de lixo foi recolhida INTEGRANTES DO Prosub começaram limpeza da orla que durou cerca de duas horas

PAREDE DESABOU e atingiu três veículos em Seropédica

FIGUEIRA caiu e atingiu carros estacionados próximos a orla O VENDAVAL também destelhou quiosques da orla causando prejuízo

LANCHAS QUE fazem o transporte para as ilhas afundaram


