Comunicação pelas Águas
Informativo Tororó Sana/Carnaval 2016.

Com a implantação do Projeto Sistematização e Disseminação da
Educação Ambiental na APA do Sana, realizado pelo CBH Macaé (Comitê
de Bacias Hidrográficas) que é um colegiado com representação do poder
publico, usuários da água e sociedade civil organizada, que realizam a
gestão dos recursos hídricos em comprimento a programas e projetos
contidos no plano de bacias local.·.

As estratégias de ações e as dinâmicas operacionais do grupo de
monitores estabeleceu uma organização na visitação turística no córrego
peito de pombo.
A instalação do posto avançado um (estacionamento), foi fundamental
para orientação quanto aos critérios e normas de visitação previstas na
resolução 004 COMMADS, tais como, entradas de isopores, bebidas
alcoólicas, entre outros artefatos não permitidos. É importante saber que
os monitores exercem o direito de orientar ao visitante sobre o que é
permitido portar nas dependências da área visitada, cabendo aos agentes
públicos na base o dever de fazer cumprir o determinado nos
instrumentos legais.

Para auxiliar os trabalhos foram produzidos instrumentos de apoio
(BANNERS), que foram fixados em locais estratégicos, adquiridos
aparelhos de comunicação e a padronização dos monitores através de
uniformes.

A instalação do posto avançado dois (escorrega) foi fundamental para a
prevenção de acidentes e a ordem de uso consciente do espaço. Ali foi
mantido um numero maior de monitores, levando em conta a maior
frequência de famílias, crianças e idosos, onde foram auxiliados a todo
instante na travessia e em lugares de risco. A dinâmica operacional desse
espaço contou com a parceria de agentes da defesa civil e monitores
patrocinado por empresários locais, através do projeto parque das águas
peito de pombo.

A instalação do posto avançado 3 (base pindorama), atendeu seus
objetivos, onde foi realizado a orientação aos visitantes sobre a área
demarcada para o uso e lazer das cachoeiras e o acesso coordenado a
Pedra Peito de Pombo.

Mais uma vez a parceria com os empresariados possibilitou a dinâmica
operacional de manter dois monitores nas cachoeiras superiores (sete
quedas, pai e mãe). Os monitores tinham como objetivo a orientação e o
controle quanto ao uso, evitando assim acidentes graves ou até mesmo
fatais. Domingo, (07), foram realizados oito resgates de afogados,
segunda-feira, (08), foi realizado ume terça-feira (09), dois.

No período de Carnaval o número de visitantes e quantidade de
resíduos recolhidos foram de, respectivamente, Sábado (06) 1001, 10kg,
domingo (07) 1835, 10kg, segunda-feira (08) 2420, 25kg, terça-feira (09)
2135, 25kg.

Os dados de frequência referente à visitação, são obtidos a partir do
livro de registro realizado pelos agentes da SEMA lotados na base
operacional.
Sana, 10 de fevereiro de 2016.

