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O

com a ‘prainha’
Pessoas alcoolizados e crianças são as maiores vítimas
de afogamento na região; Sorocaba fica em terceiro no
ranking estadual de mortes, segundo levantamento
da Secretaria de Estado da Saúde

Se beber, não mergulhe,
orienta Secretaria da Saúde

Arquivo/Agência BOM DIA

INÓSPITO /O casal reclama da
Prefeitura de Sorocaba, alegando que o local é esquecido. “Se o
prefeito mergulhar aqui, talvez
lembre da gente para melhorar
a nossa prainha”, diz Regiane,
com tom irônico e um sorriso
sarcástico.
Ela e os outros frequentadores entrevistados reivindicam a
limpeza do terreno e da água e a
construção de quiosques e cercas. “Não me importo de pagar
ingresso para entrar”, diz Regiane. “É a nossa única opção
de lazer.”
O local, de fato, nem parece
público. Há entulho, lixo, esterco e sujeira. Não há posto de
observação do Corpo dos Bombeiros nem guardas municipais. O BOM DIA, inclusive,
apurou que os Bombeiros não
têm soldado salva-vidas treinados na Prainha do Vitória
Régia. E nunca tiveram. Somente o 17° Grupamento faz
esse trabalho especializado,
com homens, barcos e helicópteros, no litoral sul.
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itenta e seis pessoas
morreram afogadas
em Soro caba, em
2010, em águas de
represa ou piscina,
conforme ranking divulgado
ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. A cidade ficou
atrás somente da Capital/Região
Metropolitana (360) e do Vale do
Paraíba/Litoral Norte (91).
O caso mais recente ocorreu
anteontem. Joaquim Marcos
Souza de Jesus, 5 anos, morreu
dentro da piscina da casa de parentes, na rua Fernando Costa,
Vila Carvalho. Ninguém viu a
criança entrar na piscina. O
corpo foi encontrado boiando.
Já na véspera de Natal, um
adolescente de 15 anos morreu
na Prainha do Parque Vitória
Régia, zona norte.
O BOM DIA visitou o local.
“Os Bombeiros não têm salvavidas, só vêm aqui para retirar
os corpos”, afirma Donny Roger Lima, 22, que ontem à tarde
se banhava na prainha com a
namorada.
O rapaz é sobrinho do pedreiro Paulo de Lima, 36. Para chegar ao local, basta percorrer 50
metros de uma travessa da rua
Manuel Aguilar Ortega. “Vi um
menino ser resgatado. Senti
medo de perder um de meus filhos daquele jeito”, diz ele, pai
de Lucas, 13, Daniel, 7, e Gabriel, 5. “Não deixo saírem da
beirada rasa”, acrescenta.
Regiane Silva Teixeira, 33,
mulher de Paulo, fica sempre
na terra para ter uma visão melhor dos filhos. “Eu sei que é
perigoso, por isso fico de olho.”

Corpo de Natanael Leoni de Campos: vítima em pedreira de Salto de Pirapora

n A embriaguez não provoca vítimas somente no trânsito. Na
maioria dos casos de afogamento, a presença da bebida alcoólica
é muito comum, segundo Jorge
Michel Ribera, gerente operacional do Grau (Grupo de Resgate e
Atendimento de Urgências). “O
sujeito perde a autocrítica, fica
mais macho, acha que pode tudo.
Pula do alto de rochas e bate a
cabeça nas pedras do lago, nada
até o fundo e depois tenta voltar
contra a correnteza.”
Jorge ressalta que, em muitas

ocorrências, as vítimas morrem
em dupla. “O colega pula e tenta
salvar o amigo, mas é puxado
para o fundo da água junto”, diz.
“O ideal é jogar um objeto na
água para a vítima se salvar sozinha, como faz os grupos de
resgate dos bombeiros.”
O especialista recomenda cautela especial em represas. “Não
acredite nos usuários. Os deslocamentos de bancos de areia e
os deslizamentos são constantes.
As valas [buracos] puxam a vítima, que fica sem reação.”

